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„A letűnt világ bürokratáinak porlepte bűnjelei…” Selejtezés és iratmentés
Szolnok megyében, az 1950-es években
„Dusty corpus delictis of the bygone world’s bureaucrats…” Disposal of
public records and rescue of documents in the County of Szolnok in 1950s
MUCSI L.1
Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára. mucsi.laszlo@mnl.gov.hu
Absztrakt

A selejtezés az iratkezelésnek egy teljesen normális eleme. Ezt ma is gyakorolják a különböző iratképző
szervek. Az egyes hivatalok, hatóságok és intézmények számára irattári tervek határozzák meg a
selejtezés rendjét. A selejtezéseket a megyei levéltárak ellenőrizhetik. Ez a gyakorlat az 1950-es években
alakult ki. A kormányzat ebben az időszakban kísérelte meg első ízben szabályozni az iratok
selejtezésének egységes módját. Ám az ekkor hozott rendeletek nem bizonyultak teljesen megfelelőnek,
mert nem voltak részletesek és körültekintők, aminek következtében a hivatalok nehezen tudták
megkülönböztetni a maradandó értékű és a selejtezhető iratokat. Ráadásul voltak olyan helyi káderek,
akik nem is ismerték ezeket a rendelkezéseket. Ugyanakkor a kormány, a papírhiányra hivatkozva,
támogatta az iratszelekciót, amivel óriási selejtezési hullámot indított a második világháború után. A fő
szempont a mennyiség lett, függetlenül a kidobott iratok értékétől. Sőt, a folyamatnak politikai
aspektusai is voltak. Egy 1953-as filmhíradó például azzal propagálta a selejtezést, hogy az jó alkalom
megsemmisíteni „a letűnt világ bürokratáinak porlepte bűnjelei”-t, azaz az 1945 előtt keletkezett
iratokat. Ezen okokból nagy mennyiségű értékes iratanyag került a Szolnoki Papírgyárba, mint
újrahasznosítandó nyersanyag. Szedő Antal megyei levéltárnok több jelentést készített arról, hogy
értékes iratanyagot talált a Szolnoki Papírgyár területén. 1950-ben például 20 mázsányi debreceni
illetőségű 18–19. századi iratra bukkant. Szolnok megyei települések hivatalaiban is végeztek felelőtlen
selejtezéseket. Egyszer a levéltárosok Jászalsószentgyörgy, Kenderes és Besenyszög iratait találták meg
a szolnoki MÉH telepen, köztük 19. századi jegyzőkönyveket is. Sajnos a levéltárosok nem tudtak
mindent megmenteni, ezért valószínűleg sok értékes irat semmisült meg az 1950-es években.
Kulcsszavak: selejtezés, levéltár
Abstract

Disposal of public records is an ordinary element of document management, which is also practiced
nowadays by various organizations. The arrangement of disposal depends on the own records schedules
of the offices, authorities and institutions and the County Archives can review this process. This system
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was formed for the first time in the Hungarian history in the 1950s, when the government attempted to
regulate the integrated order of disposal of public records. However the regulations were not detailed,
prudent and therefore appropriate enough, so the officials could hardly distinguish the „long-term value
records” and the worthless documents. Furthermore there were local cadres, who did not even know
these regulations. At the same time, after the Second World War there was a huge selection of records
supported by the government, because of the lack of paper. The main standing-point has become the
quantity, independently of the quality of the wasted historical papers. Political aspects also appeared
during the process. For example, a newsreel from 1953 promoted the disposal as it was a good
opportunity to destroy the „dusty corpus delictis of the bygone world’s bureaucrats” meaning the
documents originated before 1945. For these reasons a lot of valuable documents were transported to
the Papermill of Szolnok as recyclable raw material. Archivist Antal Szedő wrote several reports on the
large amount of important scripts he found there. For example in 1950 Szedő found 2000 kilograms of
valuable documents originated from Debrecen from the 18th and 19th century. There were also cases
in the County of Szolnok, where councils made irresponsible decisions during the selection. Once
archivists found old and estimable documents (including protocols from the 19th century) of
Jászalsószentgyörgy, Kenderes and Besenyszög in the By-product and Waste Utilization Company of
Szolnok. Unfortunately not all records could be rescued, so probably a lot of relevant ones were
destructed in 1950s.
Keywords:disposal of public records, archives
JEL Kód: 02 02 07 Az új- és jelenkor története
Az iratkezelés folyamatának egy teljesen megszokott eleme a selejtezés. A különböző iratképző szervek
(például önkormányzatok, kormányhivatalok, bíróságok, ügyészségek, iskolák stb.) manapság is időről
időre kiválogatják és megsemmisítik azokat az iratokat, amelyek ügyviteli szempontból már nem
használatosak és nem rendelkeznek maradandó értékkel. A selejtezési eljárás menetét jogszabályok
határozzák meg. Minden közfeladatot ellátó iratképző szervnek rendelkeznie kell egyedi iratkezelési
szabályzattal, amelynek kötelező mellékletét kell, hogy képezze az adott szervre vonatkozó, speciális
irattári terv. Az irattári terv szabja meg azt, hogy a különböző típusú iratokat meddig kell megőrizni,
melyeket lehet bizonyos idő elteltével kiselejtezni, illetve melyek azok az iratok, amelyek maradandó
értékűek2, tehát levéltárba kell, hogy kerüljenek. A közlevéltáraknak is nagy szerepük van, ugyanis
A ma is hatályos 1995. évi LXVI. törvény, amely a köziratokról, a közlevéltárakról és a levéltári anyag
védelméről szól, a „maradandó értékű irat” fogalmát alkalmazza azokra az iratokra, amelyek a gazdasági,
társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, nemzetbiztonsági, tudományos, művelődési, műszaki vagy egyéb
szempontból jelentős, a történelmi múlt kutatásához, megismeréséhez, megértéséhez, a közfeladatok folyamatos
ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlenek. Az 1950-es években azonban nem
használták ezt a fogalmat. A levéltárakról szóló 1950. évi 29. törvényerejű rendelet „történeti vagy tudományos
szempontból jelentős iratanyag”-ról, illetve olyan iratokról rendelkezett, amelyek „jelentőségükre tekintettel tartós
megőrzésre érdemesek.” A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1950. évi 29. számú törvényerejű rendelete a
levéltárakról. Magyar Közlöny. 128–129. sz. 1950. július 30. pp. 946–952. A Magyar Népköztársaság
minisztertanácsának 185/1951. (X. 23.) M. T. számú rendelete a közületi szervek (vállalatok) iratainak
megőrzéséről és selejtezéséről szólt, amely a maradandó értékű iratok fogalma helyett nem selejtezhető iratok
köréről rendelkezett, amelybe többek között beletartoztak a „politikai, gazdasági, tudományos, történeti vagy
művészeti szempontból értékes iratok” is. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 185/1951. (X. 23.) M.
T. számú rendelete a közületi szervek (vállalatok) iratainak megőrzéséről és selejtezéséről. Magyar Közlöny. 151.
sz. 1951. október 23. pp. 1059–1060. Az állami szervek iratainak védelméről és selejtezéséről szóló 45/1958. (VII.
30.) számú rendelet a maradandó értékű iratok helyett a „politikai, tudományos (történeti), kulturális, gazdasági
jelentőségű” iratok megfogalmazást használta. A Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány 45/1958. (VII.
30.) számú rendelete az állami szervek iratainak védelméről és a selejtezésről. Magyar Közlöny. 68. sz. 1958.
2
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véleményezhetik mind az iratkezelési szabályzatokat, mind az irattári terveket, így lehetőségük van
szakmai kontrollt gyakorolni a szervek iratkezelési gyakorlata és a maradandó értékű iratok körének
meghatározása felett. Fontos, hogy a levéltárak a selejtezési munkát is ellenőrzik. A szerveknek a
selejtezési szándékot előre be kell jelenteniük, a kiválogatott iratanyagot pedig csak akkor semmisíthetik
meg, ha a selejtezésről készült jegyzőkönyvet az illetékes levéltár megismerte és jóváhagyta. Ez az
eljárás hivatott biztosítani azt, hogy maradandó értékű iratok semmiképpen se pusztuljanak el. A
selejtezési eljárásnak ez a gyakorlata az 1950-es években kezdett kialakulni, abban az évtizedben,
amikor a levéltárosok szinte napi rutinjává vált a Melléktermék és Hulladékhasznosító (MÉH) Vállalat
telepeinek látogatása. A kortárs szakemberek ezeken a telepeken kutatva próbálták összegyűjteni és
megmenteni a nagy mennyiségben odaszállított, történeti szempontból értékes iratokat. Miért kerültek
ezek az iratok a hulladékgyűjtő állomásokra? Mi állt az események hátterében? Kik és hogyan próbálták
megakadályozni az iratok pusztulását? Tanulmányomban főleg Szolnok megyei példákon keresztül
ezekre a kérdésekre keresem a válaszokat.
A második világháborút követően Magyarországon óriási papírhiány volt, amely számos területen
éreztette a hatását. Nem sikerült például kellő számban előállítani az újraírt iskolai tankönyveket és a
tanuláshoz elengedhetetlen füzeteket, így rengeteg tanuló – főleg vidéken – kénytelen volt könyv és irka
nélkül látogatni az iskolát.3 Az írott sajtó működéséhez sem volt elegendő nyersanyag, amely még a
Magyar Kommunista Pártot (MKP) is érzékenyen érintette. 1946. február 21-én az MKP jászsági
felsőjárási titkára arról számolt be a Központi Vezetőségnek, hogy a papírhiány miatt nem jelenhetett
meg a Jászsági Szabad Nép, annak ellenére, hogy a helyi kommunisták egy mázsa papírért cserébe
ugyanannyi lisztet ajánlottak fel a Szolnoki Papírgyárnak.4 A kormányzat, hogy a papírgyártáshoz
szükséges nyersanyagot biztosítsa, központilag rendelt el selejtezéseket. 1947 decemberében a
Minisztertanács egy határozatot adott ki, melyben úgy rendelkezett, hogy „ugy a közhivataloknál és
közintézményeknél, mint egyéb intézményeknél a törvényes kereteken belüli és az ezen felül lehetséges
irattári selejtezések haladéktalanul végrehajtandók.”5 (sic!) A végrehajtás során azonban több probléma
felmerült és szükségessé vált, hogy a selejtezések alapelveit és rendjét is szabályozzák. Ennek érdekében
adta ki a belügyminiszter 5411/1948. eln. B. M. számú körrendeletét, amiben viszont csak annyi
szerepelt, hogy az 1867 előtt keletkezett iratokat tilos selejtezni, egyenként kell azokat átválogatni, így
a háborús események folytán „összekeveredett” vagy „megrongálódott” aktákat sem lehet egyszerre
kidobni.6 A jogszabály más segítséget nem nyújtott a selejtezhető és nem selejtezhető iratok
szétválogatásához, így félő volt, hogy rengeteg történeti vagy ügyviteli szempontból is értékes forrás
kerül a zúzdákba. Ennek elkerülése érdekében az Országos Levéltár minden megyének megküldte PestPilis-Solt-Kiskun vármegye selejtezési szabályzatát, hogy azt vegyék mintának (Kiss M., 1986. pp.
730.). E körültekintőnek a legkevésbé sem mondható szabályozások ellenére a szervek elvégezték a
selejtezést. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja 1948. október 8-án azt a jelentést tette a
belügyminiszternek, hogy a vármegyénél naponta egy mázsa irat került selejtezésre, aminek
köszönhetően kb. másfél vagon kiselejtezett papír gyűlt már össze.7 Nincsen arra vonatkozó egyértelmű
forrásunk, hogy megyénk területén semmisítettek-e meg ekkor történeti szempontból jelentős
iratanyagot, ahogyan az az ország más területein előfordult (Kiss J. M., 2006. pp. 5.). Arra viszont már

július 30. pp. 509–511. A későbbiekben idézendő levéltári forrásokban is „megtartandó”, „nem selejtezhető”
iratként vagy „levéltári anyag”-ként emlegetik azokat az iratokat, amelyeket nem szabad selejtezni, hanem
levéltárba kell, hogy kerüljenek. A történeti hűség érdekében tehát a maradandó értékű irat fogalmát csak a saját
idősíkjában alkalmazom, az 1950-es évekre vonatkozóan pedig inkább a „történeti szempontból jelentős” vagy a
„történeti szempontból értékes irat” meghatározást fogom használni.
3
A vallás- és közoktatásügyi miniszter levele a Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnökéhez a magyar iskolák
taneszközökkel való ellátottságáról. Budapest, 1945. december 5. In: Dancs I., 1979. pp. 262–263.
4
Az MKP jászsági felsőjárási titkárának jelentése. Jászberény, 1946. február 21. In: Csönge A., 2007. pp. 324–
325.
5
14.527/1947. számú minisztertanácsi határozat a papírtakarékossággal és az irattári selejtezés végrehajtásával
kapcsolatos kérdések tárgyában. Magyar Közlöny. Rendeletek Tára. 279. sz. 1947. december 10. pp. 3166.
6
A belügyminiszter 5411/1948. eln. B. M. számú körrendelete a selejtezés végrehajtása során irányadó egyes
szempontok tárgyában. Magyar Közlöny. Rendeletek Tára. 115. sz. 1948. május 22. pp. 1127.
7
Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára (Továbbiakban: MNL JNSzML) IV. 407.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánjának iratai. 6374/1949.
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konkrét adataink vannak, hogy az 1950-es években Szolnok megyében is kerültek a MÉH telepekre
fontos iratok.
A selejtezések az 1940–1950-es évek fordulóján is folytatódtak, ám az eljárást részleteiben szabályozó
rendeletek és az értékes iratok kiválogatását segítő ügykörjegyzékek még mindig nem készültek el. Az
ebből adódó problémákat, elsősorban a Levéltárak Országos Központja (LOK) közbenjárására,
érzékelte a kormányzat és 1950–1951-ben több tárca fel is függesztette a hatáskörébe tartozó
hivataloknál az iratok kiválogatását.8 Az évtized egészét mégis a selejtezési kampányok jellemezték, így
egyre sürgősebbé vált tehát, hogy a történeti szempontból jelentős iratok védelme érdekében új
jogszabályokat hozzanak. 1950-ben jelent meg a levéltárakról szóló 1950. évi 29. számú törvényerejű
rendelet. E jogszabály leszögezte, hogy a közhatóságoknál és a közhivataloknál a selejtezés feltételeit
és módját az illetékes miniszternek kell egy éven belül szabályoznia. Az iratok védelme érdekében a
törvényerejű rendelet három évi börtönbüntetést helyezett kilátásba abban az esetben, ha a jelen
rendelkezés védelme alatt álló iratokat valaki szándékosan megrongálta, elpusztította vagy
megsemmisítette.9 A selejtezések rendjét tehát ez a jogszabály sem pontosította. Továbbra is fennállt a
veszélye annak, hogy sok szerv túlzásokba esik és olyan iratokat is eltávolít, amelyek történeti
szempontból jelentősek. Ennek elkerülése érdekében kívánatos lett volna, hogy a levéltárak ellenőrizzék
az eljárást, ezt azonban akkor még nem tették kötelezővé a jogszabályok. Áthidaló megoldásként a LOK
és a hulladékgyűjtő vállalat között jött létre egy megállapodás 1951 nyarán, melynek értelmében a MÉH
vállalta, hogy telepein csak akkor vesznek át selejtezett iratanyagokat, ha azt az illetékes levéltárak
jóváhagyták. Az erre vonatkozó utasítás be is került a Méhes Értesítő 34. számába, 1951. június 15-én.10
A további szabályozások érdekében 1951-ben megjelent a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának
185/1951. (X. 23.) M. T. számú rendelete a közületi szervek (vállalatok) iratainak megőrzéséről és
selejtezéséről. Ez a rendelkezés általánosságban minden szerv esetében ötéves irattári őrzési időt írt elő,
illetve nagyvonalakban meghatározta azon iratok körét, amelyeket nem volt szabad selejtezni. Ilyenek
voltak „a közület szervezetére, működésére, fejlődésére és ügykezelésére vonatkozó” iratok, a „politikai,
gazdasági, tudományos, történeti vagy művészeti szempontból értékes iratok”, a műszaki tervek, „az
1867. évben vagy azt megelőző időben keletkezett” és „az irattárakban őrzött közlevéltári anyagot
képező” iratok. A továbbiakban a belügyminiszternek és az egyes szakminisztereknek kellett részletes
iratmegőrzési és selejtezési utasításokat, valamint speciális ügykörjegyzékeket kiadniuk. Ezekben
felülbírálhatták az általánosan megállapított ötéves őrzési időt és tételesen megszabhatták, hogy a
különböző iratokat pontosan meddig kell megőrizni. Ki kell emelnünk azt is, hogy a 185/1951. (X. 23.)
M. T. számú minisztertanácsi rendelet lehetővé tette a Levéltárak Országos Központja (LOK), illetve a
területileg illetékes közlevéltárak számára, hogy a selejtezést végző közület megkeresése esetén
véleményt nyilváníthassanak „a politikai, tudományos, történeti vagy művészeti szempontból értékes
iratok kiválasztása tekintetében.”11 Ezek jelentős lépések voltak abba az irányba, hogy a selejtezések
minél szakszerűbben történjenek, e rendelet mégsem elégített ki minden szakmai igényt. Az ötéves
selejtezési határ túlzottan kis részekre tördelte az iratanyagokat és hiányzott a selejtezendő iratokra való
történeti rálátás is (Lakos, 2002. pp. 40.). Emellett a levéltári ellenőrzés továbbra sem vált kötelezővé.
A hiányosságok pótlása érdekében nagy szükség volt a részletes végrehajtási utasításokra és az
ügykörjegyzékekre.
Ezek 1952-ben el is készültek. Más tárcák mellett a belügyminiszter is ekkor adta ki 131–10/1952. B.
M. számú utasítását a közületi szervek (vállalatok) iratainak megőrzéséről és selejtezéséről kiadott
185/1951 (X. 23.) M. T. számú rendelet végrehajtása tárgyában. Ez az utasítás a belügyminisztérium, a
helyi tanácsok, a rendőrségi szervek, a tűzoltó szervek, valamint ezek közvetlen irányítása alatt álló
intézetek, intézmények és vállalatok számára készült. A hozzá csatolt ügykörjegyzékek voltak hivatottak
részletesen meghatározni, hogy a fent említett szerveknél keletkezett iratokat öt évnél hosszabb vagy
rövidebb ideig kell-e őrizni, illetve melyek a nem selejtezhető iratok. Az utasítás leszögezte, hogy a
8

MNL JNSzML A Levéltár ügyviteli iratai. (Továbbiakban: Levéltár iratai.) Cs.1/1951.
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1950. évi 29. számú törvényerejű rendelete a levéltárakról. Magyar
Közlöny. 128–129. sz. 1950. július 30. pp. 946–952.
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A rendkívüli iratselejtezésről szóló 1010/1951. M. T. h. sz. határozat végrehajtása. Méhes Értesítő. 34. sz. 1951.
június 15. pp. 6.
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A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 185/1951. (X. 23.) M. T. számú rendelete a közületi szervek
(vállalatok) iratainak megőrzéséről és selejtezéséről. Magyar Közlöny. 151. sz. 1951. október 23. pp. 1059–1060.
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selejtezések ellenőrzésében „a Magyar Munkásmozgalmi Intézet és a Levéltár megbízottja is
közreműködik.” A szerveknek a lehető legszorosabban együtt kellett működniük az Intézet és a
levéltárak munkatársaival.12 A LOK a későbbiekben mindezt úgy értelmezte, hogy a tárcák által
kibocsájtott végrehajtási utasítások kötelezővé tették a levéltári ellenőrzést.13 Az kétségtelen, hogy az
utasítások és az ügykörjegyzékek megpróbálták csökkenteni az iratok értékelésének szubjektivitását,
illetve egyértelmű lépéseket tettek abba az irányba, hogy az irattári selejtezések a levéltárosok szakmai
felügyelete alá kerüljenek (Lakos, 2002. pp. 40.). Ezt erősítették az olyan rendelkezések is, mint a
Könnyűipari Minisztérium utasítása 1955-ben, amely a MÉH telepeknek megtiltotta, hogy levéltári
ellenőrzés nélkül vegyenek át papírhulladékot.14 A szakmai kontroll kérdését végül a 45/1958. (VII. 30.)
számú kormányrendelet zárta le, amely előírta a selejtezési szándék előzetes bejelentését a levéltárak
felé, illetve az eljárásról felvett jegyzőkönyv kötelező levéltári felülvizsgálatát is egyértelműen előírta.
Ez egy fontos rendelkezésnek bizonyult, mivel a selejtezések alapos ellenőrzésére a továbbiakban is
nagy szükség volt. Az 1950-es években megjelent ügykörjegyzékek alkalmazása ugyanis nehézkes volt,
használatuk még az 1960-as években is gondot okozott (Mikó, 2009. pp. 458).
Láthatjuk tehát, hogy főleg 1952-ig, a selejtezések jogi szabályozása hagyott kívánnivalót maga után.
Ebben az időszakban talán ez lehetett az egyik legfőbb oka a téves és szakszerűtlen irattári szelekciónak.
A másik ok a papírgyűjtés propagálása, sőt sürgetése volt, amelyre főleg 1952 után találunk példákat. A
kormány és a párt nem pusztán elrendelte, hanem a sajtón keresztül ösztönözte is a különböző
hivatalokat, vállalatokat és testületeket, hogy minél több selejtpapírt adjanak le a MÉH telepekre,
ahonnan az a Szolnoki Papírgyár vagy más újrahasznosító üzem zúzdájába kerülhetett.15 A propaganda
hatására a selejtezésből is munkaverseny alakult, az egyes tanácsok és más hivatalok kihívták egymást,
ki tud több papírt összegyűjteni (Lakos, 2002. pp. 40.). A versengés állásáról a helyi és országos sajtó
is rendszeresen beszámolt. 1953. június 18-án például a Szolnokmegyei Néplap hasábjain jelent meg egy
cikk arról, hogy a Szolnok Megyei Bíróságon egy kilenctagú brigád fáradságot nem ismerve, munkaidő
után végezte el a selejtezést, melynek következtében már mázsányi bezúzásra váró irat gyűlt össze. A
bíróság dolgozói a cikkben versenyre hívták a megye többi hivatalának dolgozóit, hogy minél több
nyersanyaggal segítsék a népgazdaságot (Csepka, 1953. pp. 6.). A versenyt nagyon komolyan vették,
néhány nappal később ugyanis a megyei lap már arról számolt be, hogy a Közalkalmazottak
Szakszervezetének mozgósítása következtében Szolnok megye országos viszonylatban a második
helyen áll a papírgyűjtő versenyben.16 A versenynek és a propagandának az lett a következménye, hogy
sok hivatalban a selejtezések fő szempontja a gyorsaság és a mennyiség lett, függetlenül a kidobott
iratok értékétől és jelentőségétől.
A selejtezés végrehajtása gyakran politikai színezetet is kapott. Voltak túlbuzgó helyi káderek, akik a
fasiszta rendszerként értékelt Horthy-korszak és a korábbi, bűnösnek és kizsákmányolónak titulált
feudális világ maradványaitól kívántak a selejtezések ürügyén megválni. Ezt a szemléletet sajnos a
pártirányítás is ösztönözte. Egy 1953-as filmhíradó például úgy propagálta a papírgyűjtést, hogy az jó
alkalom eltűntetni „a letűnt világ bürokratáinak porlepte bűnjelei”-t, azaz az 1945 előtt keletkezett
iratokat.17 Nem szabad megfeledkeznünk arról a kedvezőtlen körülményről sem, hogy a második
világháború után egyre kevesebb becsülete lett a szellemi foglalkozásként számon tartott iratkezelői
munkának. Az adminisztráció szinte minden területen kicserélődött és új káderek kerültek állományba,
akik munka közben ismerkedtek meg az iratkezelés feladataival (Jancsó, 1986. pp. 85.). Mint később
látni fogjuk, előfordult olyan eset, amikor a tanács dolgozói azért nem tartották be a selejtezésre
vonatkozó előírásokat, mert fogalmuk sem volt arról, hogy milyen jogszabályoknak kellene eleget
tenniük. A hivatali apparátus gyakran alacsony képzettsége sem kedvezett, hiszen a szerény
műveltséggel és történelmi ismeretekkel rendelkező irattárosok nehezen tudták eldönteni egy-egy
12

A belügyminiszter 131–10/1952. B. M. számú utasítása a közületi szervek (vállalatok) iratainak megőrzéséről
és selejtezéséről kiadott 185/1951. (X. 23.) M. T. számú rendelet végrehajtása tárgyában. Belügyi Közlöny. 11.
sz. 1952. március 14. pp. 136–140.
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MNL JNSzML Levéltár iratai. 235/1955.
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MNL JNSzML Levéltár iratai. 739/1955.
15
Hivatalaink járjanak élen a papírgyűjtésben. Szolnokmegyei Néplap. 6. évf. 158. sz. 1954. július 6. pp. 3.
16
Hírek. Szolnokmegyei Néplap. 5. évf. 147. sz.1953. június 23. pp. 4.
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iratról, hogy az történeti szempontból jelentős-e vagy sem, azt viszont könnyen megértették, hogy
elismerésben részesülhetnek, ha minél több régi papírt szállítanak el a gyűjtőhelyekre. Sajnos nagyrészt
pont ezek az emberek voltak azok, akik a levéltárosok segítségét sem kérték ki a selejtezések kapcsán.
És voltak persze olyan vezetők is, akik vélt vagy valós hatalmukat és befolyásukat fitogtatva egyszerűen
nem voltak hajlandóak együttműködni a levéltárosokkal és figyelmen kívül hagyták útmutatásaikat.
Az egyes eseteket vizsgálva nehéz megmondani, hogy csupán tudatlanságból, a megfelelő
ügykörjegyzékek hiánya miatt, vagy esetleg szándékos ideológiai megfontoltság okán, de az 1950-es
években rengeteg történeti szempontból jelentős irat került a Szolnoki Papírgyárba, mint
megsemmisítésre váró és újrahasznosítandó nyersanyag. Az iratok pusztulását – a központi
intézkedéseken túl – a levéltárosok igyekeztek megakadályozni. Nemcsak a selejtezést végző szerveket
ellenőrizték szúrópróbaszerűen, hanem fáradságot nem ismerve, rendszeresen kutatták a hulladékgyűjtő
és újrahasznosító telepeket, ahol megpróbálták összeszedni és a levéltárba szállítani a véletlenül vagy
szándékosan odakerült iratokat. Nem túlzás azt állítani, hogy a levéltárak részéről valódi értékmentés
folyt ebben az időszakban. A tanulmány hátralévő részében néhány Szolnok megyei példán keresztül
fogom illusztrálni ezt a folyamatot.
Szedő Antalnak, a Szolnoki Állami Levéltár vezetőjének 1950-ben már szokásává vált, hogy Kaposvári
Gyulával, a szolnoki városi könyvtár és múzeum igazgatójával rendszeresen bejárta a megyei MÉH
telepek és a Szolnoki Papírgyár területét, tévesen selejtezett iratok után kutatva. A szakembereknek e
kutatások során nagy mennyiségű, történeti szempontból jelentős iratot találtak. A kutatásokról készült
jelentések és jegyzőkönyvek tanulsága szerint 1950-ben elsősorban más megyék tévesen selejtezett és
ideszállított iratait sikerült fellelni. Ennek az volt az oka, hogy a Szolnoki Papírgyárba az egész ország
területéről érkezett újrahasznosítandó papír. 1950 augusztusában például Szedő Antal 20 mázsányi
debreceni illetőségű iratra bukkant a Szolnoki Papírgyárban, köztük nemes családok irataira,
összeírásokra és közigazgatási iratokra a 18–19. századból. Szedő azonnal felvette a kapcsolatot
Komoróczy Györggyel, a debreceni levéltár vezetőjével, hogy arról tárgyaljanak, milyen módon tudnák
ezeket megmenteni és visszaszállítani Debrecenbe.18 Komoróczy egy rendkívül hálás hangvételű
levélben megköszönte Szedő munkáját és leírta, hogy a szóban forgó akták valószínűleg még a
selejtezési tilalom előtt, véletlenül lettek kiselejtezve. Az iratokat haza kellett szállítani, ez azonban nem
ment könnyen. A korszak viszonyait nagyszerűen tükrözi, hogy a papírgyár csak akkor volt hajlandó
visszaadni a kiválogatott iratokat, ha cserébe ugyanannyi papírt kap. Ez óriási gondot okozott,
Debrecenből ugyanis kezdetben nem tudtak megfelelő mennyiségű selejtpapírt beszolgáltatni.19 Végül
1950 októberében mégis visszakerült Debrecenbe a mintegy 15 folyóméternyi értékes iratanyag.20 A
későbbiekben is előfordult, hogy a helyi levéltárosok más megyék iratait találták meg Szolnokon. Még
1950-ben Szedő Antal szintén a papírgyár telepén bukkant rá a Veszprém megyei Csajág község 1803as Liber possessionalisára, amit tévedésből először Debrecenbe küldött, onnan azonban eljuttatták az
értékes kötetet Veszprémbe.21 1953-ban több részletben sikerült megmenteni a Hajdúszoboszlói
Református Egyházközség főleg 18–19. századi számadáskönyvekből álló iratanyagát.22 Ugyanebben
az évben Csongrád megyei iratokat is találtak a szolnoki levéltárosok, amelyeket a Szegedi Állami
Levéltárnak szolgáltattak vissza.23 1953. augusztus 6-án 1466 kilogramm iratot válogattak ki a szolnoki
levéltár munkatársai a helyi MÉH telepen, melyeket a „Papírgyűjtő Hetek” következtében szállítottak
oda különböző megyékből. Az iratok között voltak képviselőtestületi protokollumok, számadó és
adófőkönyvek és iktatókönyvek is a 18–20. századból.24 1955-ben Bihar vármegye 1810-es közgyűlési
jegyzőkönyvét küldte vissza Antal Árpád levéltárvezető a Debreceni Állami Levéltárnak. A kötetet már
1952-ben megtalálták a papírgyárban, de csak három évvel később juttatták vissza eredeti őrzési
helyére.25 Komoróczy György tájékoztatása szerint ezen irat még 1944-ben, a háborús iratmentés során
került valamelyik Bihar vagy Békés megyei településre, ahol valószínűleg a papírgyűjtési kampányok
18
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során értékesítették.26 1955-ben hajdúböszörményi anyakönyvi iratokat is sikerült megmenteni a
Szolnoki Papírgyár telepén, amelyek az előző példákhoz hasonlóan a felelőtlen szelekciónak estek
áldozatul.27
Sajnos Szolnok megyében is számos esetben előfordult, hogy a különböző hivatalok szabálytalan
selejtezéseket hajtottak végre. Ennek következtében 1951-ben már megyei illetőségű iratokat is szép
számmal találtak a levéltárosok a MÉH telepeken és a papírgyárban. A Megyei Földmérési Igazgatóság
például 23 mázsa iratot, nagy többségében kataszteri telekkönyvet dobott ki 1951-ben. Mindezt azért
tette, mert az iratok a második világháború folyamán összekeveredtek és túl nagy munkát igényelt volna
a szakszerű kiválogatásuk, ráadásul a kataszteri telekkönyveket az Országos Földméréstani Intézet
rendelete nem is sorolta a „megtartandó” iratok közé. A szerv a levéltár szakvéleményét sem kérte ki,
hanem Szedő Antal budapesti tartózkodásának ideje alatt értékesítette az anyagot. Szedő Antal a LOKnak tett későbbi jelentésében arra is panaszkodott, hogy bár 1951 nyarán selejtezési tilalom volt
érvényben, az Országos Földméréstani Intézet mégsem állította le a hatásköre alá tartozó
intézményeknél az eljárást. Ebben az esetben tehát egyrészt a hivatalok nemtörődömsége és a megfelelő
selejtezési utasítások és ügykörjegyzékek hiánya miatt kerültek az iratok eltávolításra.28 Arra is akadt
precedens, amikor a szerv a levéltár képviselőjének egyértelmű felszólítása ellenére sem akart
jogszerűen és szakszerűen eljárni. A megyei Folyammérnöki és Belvízrendező Hivatal esetében például
Szedő Antal nem tudta megértetni a hivatal vezetőjével, hogy a Földművelésügyi Minisztérium
leállította a selejtezéseket és meg kell várni, amíg a szervre vonatkozó pontos szabályzat elkészül. A
hivatalvezető ragaszkodott az iratok értékesítéséhez és közölte Szedővel, hogy ha akarja, válogassa ki ő
az anyagot, mert a többit mindenképpen leadják a MÉH-nek.29
Tanácsoknál is előfordultak hasonló esetek: 1951. április 16-án Szedő Antal Jászalsószentgyörgy,
Kenderes és Besenyszög értékes iratanyagát találta meg a szolnoki MÉH telepen, köztük 19. századi
protocollumokat is.30 Több forrásból kiderül, hogy a községi tanácsoknál a későbbi években sem mindig
álltak a helyzet magaslatán, ha selejtezésről volt szó. 1953. május 4–7. között Antal Árpád levéltárvezető
végigjárta a törökszentmiklósi járás településeit, ahol ellenőrizte a községi tanácsok, egyházközségek,
iskolák és más szervek iratkezelési gyakorlatát. A látogatásokról tett jelentésében leszögezte, hogy a
községi tanácsokkal kapcsolatban általános tapasztalat, hogy az iratok egyáltalán nincsenek
biztonságban s a levéltárba történő beszállításuk sürgős. „Sürgős azért, mert a községeknél ugy az elnök,
mint a V.B. Titkár személye sürün változik, s igy adódik elő az a helyzet, hogy nem tudják, hogy mit
csináljanak az iratanyaggal és a Hulladékgyűjtő szervek zaklatására gyanutlanul átadják nem ismerve
az erre vonatkozó rendeleteket.” (sic!) Antal több helyen is azt tapasztalta, hogy a tanács dolgozói az
iratanyagot vagy ellenőrzés nélkül átadják a MÉH-nek, vagy ömlesztve felhordják a hivatal padlására,
így teremtve szabad helyet az irattárban.31
Hogy ebben mennyire igaza volt, azt egy Kenderesen végrehajtott selejtezés ékesen bizonyítja. 1954
júniusában papírgyűjtő hónapot tartottak, aminek apropójából Antal Árpád és munkatársai ellenőrző
körútra indultak, hogy fényt derítsenek a szabálytalan iratszelekciókra. Kutatásuk nem volt
eredménytelen, a Szolnokmegyei MÉH Vállalat kisújszállási telepén ugyanis megtalálták Kenderes
község több mint 10 mázsányi iratanyagát, melyet a községi tanács a szabályos selejtezési eljárás
lefolytatása és bármilyen levéltári ellenőrzés nélkül értékesített. Tette ezt annak ellenére, hogy
előzetesen, 1954. június 15-én már megállapodott a megyei levéltár munkatársaival, hogy később a
levéltárba szánt iratokat be fogják szállítani. Ehhez képest a MÉH telepre került iratok között olyanok
is voltak, amelyek a hatályos jogszabályok értelmében egyértelműen történeti szempontból értékesnek
számítottak: például közgyűlési jegyzőkönyvek, segédkönyvek és egyéb 1944 előtt keletkezett iratok.
A Szolnoki Állami Levéltár munkatársai 1954. július 5-én kiszálltak Kisújszállásra, hogy az iratokat
alaposan átválogassák, Antal Árpád pedig a felelősökkel szemben fegyelmi eljárás indítását kérte a
Megyei Tanácstól.32 Hamarosan a Végrehajtó Bizottság helyettes elnöke és a gazdálkodási előadó ellen
26

Uo.
MNL JNSzML Levéltár iratai. 14/1956.
28
MNL JNSzML Levéltár iratai. Cs. 1/1951.
29
Uo.
30
Uo.
31
MNL JNSzML Levéltár iratai. 1/1954.
32
MNL JNSzML Levéltár iratai. 531/1954.
27
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indult fegyelmi vizsgálat. Témánk szempontjából nagyon érdekes, hogy az elnökhelyettes az eljárás
során azzal védekezett, hogy csak rövid ideje viselte hivatalát és így nem ismerhette azokat a
jogszabályokat, amelyek a selejtezésre vonatkoznak. Emellett azt állította, hogy ő jóhiszeműen járt el,
mert azt gondolta, hogy az eladásra kerülő iratanyag már átesett a selejtezésen. A gazdálkodási előadó
ugyancsak azt hozta fel mentségéül, hogy nem volt tisztában az eladott iratok tartalmával és nem tudta,
hogy közöttük történeti szempontból értékes iratok is vannak. Végül a Kunhegyesi Járási Tanács
Végrehajtó Bizottságának elnöke mindkettőjük esetében enyhítő körülményként értékelte a
tájékozatlanságot és csupán írásbeli megrovásban részesítette őket. 33 Ez az eset tehát azt a korábbi
megállapításunkat látszik alátámasztani, hogy a szabálytalan selejtezések és iratmegsemmisítések
hátterében sok esetben a hivatali munka elvégzéséhez szükséges jogszabályok ismeretének hiánya
húzódott meg. A Szolnoki Állami Levéltár egyébként 530 kilogrammnyi kenderesi iratot vett át a
Kisújszállási MÉH-től 1954. július 15-én.34
A hasonló esetek elkerülése érdekében a levéltárosok a hulladékgyűjtő telepekkel is megpróbáltak
együttműködni. A kisújszállási eset után Antal Árpád felvette a kapcsolatot a Szolnokmegyei MÉH
Vállalat igazgatójával, és arra kérte, hogy a Vállalat telepei a továbbiakban ne vegyenek át olyan selejt
iratanyagot, amelyet előzetesen nem ellenőriztek le a levéltárosok. Ezt a Vállalat igazgatója elfogadta
és körlevélben értesítette is a megyei telepeket.35 Később a Könnyűipari Minisztérium MÉH Irodája
országos viszonylatban is adott ki erre vonatkozó utasítást. A levéltárosok éberségére azért a
továbbiakban is szükség volt, ugyanis még 1958-ban is találunk precedenst arra, hogy a SzolnokHevesmegyei MÉH Vállalat szolnoki telepén levéltári ellenőrzés nélkül vettek át jelentős mennyiségű
iratanyagot különböző szolnoki vállalatoktól.36
Ez azonban 1958-ban már inkább ritka kivételnek számított. Az évtized második feléből Szolnok megye
vonatkozásában alig találtam olyan iratot, amely arra vonatkozott volna, hogy megyei szervek történeti
szempontból jelentős iratanyagot selejteztek ki. Mindez a szigorodó jogszabályoknak és az egyre jobban
használható ügykörjegyzékeknek volt köszönhető. A helyzet javulását eredményezte az is, hogy a
nagyszámú levéltári ellenőrzés hatására az egyes iratképző szerveknél és a hulladékgyűjtő telepeken
meghonosodott az a szemlélet, hogy mindenféle kontroll nélkül nem szabad irattári anyagot selejtezni
és megsemmisíteni. Szolnok megyében sikerült elérni, hogy a szervek együttműködjenek a levéltárral,
amire ékes bizonyíték, hogy 1956-ban a megyei selejtezési verseny eredményét már egyenesen a levéltár
vezetője értékelte ki, ami azt jelentette, hogy a szakmai felügyelet biztosítva volt.37 Levéltártörténeti
szempontból az 1950-es évek selejtezéseinek fontos hatása volt, hogy a levéltárakban (legalább is a
Szolnoki Állami Levéltárban biztosan) eluralkodott az a felfogás, hogy az iratok akkor vannak
biztonságban, ha már bekerültek a levéltárba. Ennek szellemében a szóban forgó évtizedben óriási
mennyiségű iratanyagot szállítottak be a Szolnoki Állami Levéltárba, ami kétségkívül biztosította
fennmaradásukat. Valószínű azonban, hogy a levéltárosok nem tudtak mindent megmenteni és voltak
olyan, történeti szempontból értékes iratok, amelyek a selejtezések áldozatául estek. Szinte
hátborzongató abba belegondolni, hogy jelentős iratok, amelyek óriási szerencsével túlélték a második
világháborút, a fentiekben taglalt felelőtlen intézkedések következtében pusztultak el.

Irodalomjegyzék
14.527/1947. ME. számú minisztertanácsi határozat a papírtakarékossággal és az irattári selejtezés
végrehajtásával kapcsolatos kérdések tárgyában. Magyar Közlöny. Rendeletek Tára. 279. sz. 1947.
december 10. pp. 3166.

33

Uo.
MNL JNSzML 544/1954.
35
MNL JNSzML Levéltár iratai. 532/1954.
36
MNL JNSzML Levéltár iratai. 231/1958. Meg kell említeni, hogy ebben az időszakban, mivel a vállalatok szinte
kivétel nélkül államiak voltak, az ott keletkezett iratok köziratnak minősültek, tehát a levéltár hatásköre teljes
mértékben kiterjedt ezekre a szervekre. A rendszerváltást követő privatizáció után ez jelentősen megváltozott.
Bővebben lásd: Haraszti, 2009. 391–398.
37
MNL JNSzML Levéltár iratai. 54/1956.
34
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A belügyminiszter 131–10/1952. B. M. számú utasítása a közületi szervek (vállalatok) iratainak
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A korrupció, mint a demokratikus hagyományok hiányának
kísérőjelensége, avagy gondolatok az 1945-ös demokráciakísérlet
kudarcának margójára
Corruption as a concomitant phenomenon of the lack of democratic
traditions or thoughts on the margin of failure of the democratic
experiment in 1945

Csönge Attila
Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára
CSONGE . ATTILA@ MNL. GOV. HU

Absztrakt
A történészek között évtizedek óta lezáratlan vita folyik arról a kérdésről, hogy 1945-ben volt-e
demokrácia hazánkban, s ha igen, milyen volt ez a néhány átmeneti év, s mi okozta a demokrácia
bukását. A tanulmány a demokratikus választási rendszer, a jogállamiság, a szabadságjogok
tisztelete, az önkormányzatiság és civil önszerveződés korabeli állapota helyett egyetlen tényező,
a demokratikus hagyományok meglétének, vagy hiányának kiemelésére tesz kísérletet, melyre
általában kevesebb figyelem irányul, ugyanakkor kétségtelen, hogy ez a tényező is része volt az
1945-ös demokráciakísérlet kudarcának.
Talán meglepő, de egy társadalom politikai és erkölcsi tradíciói meghatározzák a demokrácia
kifejlődésének és fennmaradásának esélyeit. Egy korrupt, erkölcsileg alacsonyabb nívón álló
társadalomban nehezebb demokráciát létrehozni és stabilan működtetni. A demokráciának tehát
nem csak az intézmények és a választások külsőségei jelentik a biztosítékát, hanem a benne élők
gondolkodása, a viselkedésüket meghatározó normák is.
A tanulmány többnyire szolnoki példákkal illusztrálja azon magyarországi sajátosságot, hogy a
20. században az egymást váltó rendszerek komoly demokrácia deficittel küzdöttek, ezért a
társadalomban demokratikus hagyományok sem tudtak kialakulni, s így 1945 -ben sem tudtak
ilyen előzményekhez visszanyúlni. Ezért aztán a magyar társadalom 1945 után ugyanolyan
korrupt társadalom képében tűnik fel előttünk, mint az 1945 előtti korszakokban. A korrupció
pedig nem csak a politikusokat, hanem a társadalom alacsonyabb szintjein állókat is érintette, az
egész társadalmat behálózta. Így a demokrácia megszilárdulásához a jövőben sem lehet elegendő
a politikusok lecserélése és az intézmények megreformálása, ahhoz a társadalom egészének is
változnia kell, legfőképpen gondolkodásmódjában, viselkedésében.
Kulcsszavak: Korrupció, demokrácia, társadalomtörténet, politikatörténet, mentalitástörténet
Abstract.
For decades, there has been an open debate among historians about whether there was
democracy in our country in 1945, and if so, what those few transition years were like, and what
caused the failure of democracy. The study, – instead of the democratic state of the electoral
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system, the rule of law, respect for freedoms, self-government and civil society organization, –
attempts to highlight the presence or absence of democratic traditions, which is generally less
attended to, but undoubtedly was also part of the failure of the democratic experiment in 1945.
Perhaps surprising, but the political and moral traditions of a society determine the chances for
the development and survival of a democracy. In a corrupt, morally inferior society, it is more
difficult to establish and operate democracy. Thus, democracy is guaranteed not only by the
appearance of institutions and elections, but also by the thinking of the people living in it and by
the norms that determine their behavior.
The study illustrates the peculiarity of Hungary with examples mostly from Szolnok that in the
20th century the interchanging systems were struggling with a serious deficit of democracy, and
therefore no democratic traditions could be formed in the society, and in 1945 they could not go
back to such antecedents. Therefore, after 1945, Hungarian society appears as corrupt as it did
before 1945. Corruption has affected not only politicians but also those at lower l evels of society
and has engulfed society as a whole. Thus, in order to consolidate democracy, it will not be
enough in the future to replace politicians and reform institutions, but the society as a whole
must change too, especially in its way of thinking and behavior.
Keywords: Corruption, democracy, history of society, history of politics, history of mentality

1. A demokratikus hagyományok hiánya és a korrupció Magyarországon 1
Az 1945 és 1948 közötti években, a világháború és a Rákosi-rendszer keretezte rövid periódusban
korlátozott polgári demokráciakísérletként is jellemezhető időszak tarkította hazánk fordulatokban
gazdag, 20. századi történelmét. Ezen átmeneti történelmi korszakról, lényegében a demokráciakísérlet
eredményeiről és bukásának okairól évtizedek óta lezáratlan vita folyik történészeink körében. E
szakmai diskurzus középpontjában többnyire a demokratikus választási rendszer és a jogállamiság,
illetve Magyarország szovjet megszállásából eredő korlátozott szuverenitásunk vizsgálata áll, ami
mellett olykor a szabadságjogok tisztelete, az önkormányzatiság és a civil önszerveződés korabeli
állapotának bemutatása is felbukkan az elemzésekben. Van azonban egy olyan tényező is, melyre
sokkal kevesebb figyelem irányul, ugyanakkor kétségtelen, hogy a politikai küzdelmek hátterében ez
is része volt az 1945-ös demokráciakísérlet kudarcának. Ez a tényező a demokratikus hagyományok
megléte, vagy hiánya, tehát lényegében a társadalom mentalitása, morálja.
Talán egyeseknek meglepő lehet, de egy társadalom politikai és erkölcsi tradíciói meghatározzák a
demokrácia kifejlődésének és fennmaradásának az esélyeit is. Hasonló következtetésre jutott többek
között Ernst-Wolfgang Böckenförde is, midőn megállapította: „Először különösnek tűnhet, hogy az
ilyen erkölcsi adottságok és lehetőségek szintén egy államforma megvalósításának feltételeihez
tartoznak. Ám ebben csak az a régi tapasztalat tűnik fel, melyről az állam- és államformatanban a
XIX. század óta nagyrészt megfeledkeztek, hogy az emberi együttélés működőképes rendjét nem lehet
csupán a szervezet, a részvétel, a törvényesség és az ellenőrzés kérdésének tisztázásával, vagyis
racionális-technikai intézkedésekkel kialakítani és létrehozni, hanem ezek mellett ugyanilyen szükség
van az etikai-normatív igazodási pontokra, azok megformálására és megvalósítására. Ami az egyének

1

Jelen tanulmány a szerzőnek a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára évkönyve, a
Zounuk várhatóan 2020-ban megjelenő 34. kötetében közlésre elfogadott „Mindenkinek fel kell ébrednie a
szivárványos álmokból és a realitásokhoz igazodnia” – Gondolatok az 1945 utáni demokráciakísérletről c.
tanulmánya „A demokrácia lehetséges feltételei Magyarországon 1945 után” c. fejezete „g/ Demokratikus
hagyományok és tiszta közélet” c. alfejezetének bővített, javított változata.
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életében nagy jelentőséggel bír, sőt az élet sikere vagy kudarca kérdésében gyakran döntő, az a
politikai együttélésben nem lehet jelentéktelen és elhanyagolható.”2
Amikor tehát politikai, vagy morális tradíciót mondunk, akkor csak a megfogalmazásban teszünk
különbséget, valójában ugyanarról a fogalomról van szó, ez ugyanannak a botnak a két vége.
Az alábbiakban arra teszünk kísérletet, hogy a politikai rendszerek, különösen a demokrácia
életképességét és működése színvonalát is befolyásoló társadalmi beidegződések, tehát a morális
értékrend változását, illetve az egymást váltó politikai korszakokon is átívelő változatlanságát tegyük
vizsgálódásunk tárgyává. Tesszük ezt azért, mert az itt leírtak egyáltalán nem csak egy adott korra
jellemző sajátosságok, hanem a társadalom gondolkodásmódjában hosszú távon nyomon követhető
defektusok felbukkanásáról tanúskodnak, így tehát a korábbi és későbbi generációk életét, politikai
rendszereik minőségét is egykor befolyásoló és majdan befolyásolni képes tényezőkről lesz szó.
A társadalom mentalitásának politikai kurzusokon átnyúló vizsgálatát indokolja az a tény is, hogy
Magyarországon a 20. században különösen sok, összesen kilenc rendszerváltást éltek meg az
emberek, amelyek az 1989-est leszámítva vesztes háborúkhoz, forradalmakhoz és azok leveréséhez
kötődnek.3 Sajnos ezen, egymást váltó rendszereken végig tekintve kijelenthető, hogy komoly
demokrácia deficittel küzdöttek4, ezért a társadalomban demokratikus hagyományok sem tudtak
kialakulni, s így az általunk kutatott periódus kezdetén, 1945-ben sem tudtak ilyen előzményekhez
visszanyúlni.
A magyar társadalom gondolkodásmódjáról és értékrendjéről sokat elárul az a tény, hogy a gazdasági
életfeltételek, a létbiztonság korszakokon átívelően elsőbbséget élveztek/élveznek a politikai
szabadságjogokkal szemben.5 Így szinte természetes, hogy a társadalom jelentős csoportjai számára
1945-ben is fontosabb volt a gazdasági egyenlőség, mint a demokratikus szabadságjogok.6
Összességében pedig azt látni, hogy a gyors és radikális politikai változások kompenzálására a
társadalom olyan védekezési-elhárító mechanizmusokat fejlesztett ki, amelyekkel ellensúlyozni tudta a
„politikai cikkcakkokat” és a mindennapok életvitelében megőrizhetett valamiféle folytonosságot.
Ezek középpontjában az alkalmazkodás és túlélés technikái álltak, melyeket a szocializációs
folyamatokban generációkon átívelő módon hagyományoztak tovább.7 Mindez a társadalom politikai
kultúráját is markánsan befolyásolta.
Leglátványosabb következménye volt, hogy kialakult egyfajta „politikai autarkia”, mely szerint az
ember csak magában bízhat, de aki ügyes, az boldogulhat, kiismerve a rendszert, megkötve egyéni
2

Böckenförde, 1982.
Gradvohl, Marián, Szabó, 1998. A szerzők az alábbi rendszerváltásokat különböztették meg írásukban: 1918:
Az „őszirózsás forradalom”; 1919: a Tanácsköztársaság; 1919: Horthy hatalomra jutása; 1944: a Szálasi-féle
nyilaskeresztes hatalomátvétel; 1945: a koalíciós időszak kezdete; 1948: a „fordulat éve”, a Rákosi-rendszer
stabilizálódása; 1956: a forradalom; 1956: a Kádár-rendszer kezdete; 1989: a rendszerváltás, tárgyalásos átmenet
a demokráciába; megjegyezve, hogy az egyes korszakokon belül további alperiódusokat is meg lehetne
különböztetni. Itt és most a korszakhatárokkal és a megnevezésekkel nem vitába szállva pusztán a rendszerek
váltakozásának valóban rendkívül magas száma az, ami érdekes számunkra.
4
Csizmadia, 2018. A szerző több ponton továbbgondolja a fentebb hivatkozott Gradvohl-Marián-Szabó
szerzőhármas tanulmányát.
5
Gradvohl, Marián, Szabó, 1998. Elgondolkodtató, hogy az alsóbb társadalmi rétegek köznapi értelmezésében
sokszor még ma is a jóléttel azonosítják a demokráciát. Az egzisztenciális biztonság valóban fontos feltétele a
politikai stabilitásnak, de nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a diktatúrák is biztonságot és jólétet
ígérnek, csakhogy azt a szabadság és az azzal járó egyéni felelősség rovására teszik, s a hatalomtól függő
viszonyba hoznak. A demokráciát tehát nem egyszerűen az egzisztenciális biztonság, hanem az egyének
állammal szembeni egzisztenciális függetlensége stabilizálja, mely a mérsékelt politikai erők fő támaszát képező
középosztályt megkülönbözteti az államtól függő és azt kiszolgáló klientúrától.
6
Egy 1947-es közvélemény-kutatás szerint a magyar emberek arra a kérdésre, hogy mi hiányzik a
boldogságukhoz, legnagyobb arányban a pénzt, az anyagiakat és a jólétet említették, míg a félelemmentes élet
csak ezután következett a sorban. Horváth, 2000. A közvéleményről és gondolkodásmódról szóló fejezetet lásd:
pp. 365-367.; Az életszínvonal 1945-öt követően a háború előttihez képest éveken át igen alacsony volt, kb. 40
%-át érte el a Horthy-korszakénak. Különösen a hiperinfláció időszakában tapasztalhatták meg széles tömegek a
nélkülözést. Mindez azonban nemcsak az újjáépítés fokozott munkaterhelésével párosult, hanem egy szebb
jövőbe vetett hittel is. Gyarmati, 2000.
7
Gradvohl, Marián, Szabó, 1998.
3
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alkuit, szövetségeit, szívességeket adva és kapva.8 Az intézményekbe vetett bizalom hiányát így
különböző „helyettesítő mechanizmusokkal” igyekezett kompenzálni a társadalom (melyekre az 1945
utáni évekből is említhetők jellegzetes példák). Ezek közé tartozik:9
a providencializmus: ami egyfajta hit abban, hogy a társadalmat isteni gondviselés irányítja (amelynek
az eleve elrendeltségre vonatkozó alapállása lényegében megfeleltethető a marxizmusnak a társadalmi
és gazdasági változások törvényszerűségeire épített determinisztikus történelem-szemléletével);
a gettósodás: „ami a szélesebb társadalommal szembeni diffúz bizalmatlanságot a törzsi, etnikai vagy
családi csoportokhoz való erős lojalitással kompenzálja, és gyakran jár együtt idegengyűlölettel” 10
(így pl. 1945 után a kommunista párthoz való feltétlen hűség, illetve a „kizsákmányolók” és a „nyugati
imperialisták” ellen szított gyűlölet képében; vagy példának okáért általában a kitelepítésre ítélt
svábok sorsával szembeni közömbösség, párosulva földjeik, házaik megszerzésével; vagy akár egyes
helyeken a falubeliek egymást előnyben részesítő, míg az uradalmi cselédeket hátrányosan sújtó
szemlélete a földosztás során11; a különböző példákat hosszan lehetne sorolni);
a neopaternalizmus: az erős vezetés utáni vágy (mely talán nem is annyira a személyi kultusz
kialakulásában, hanem sokkal inkább a civil önszerveződés elsorvadásában, a társadalmi mentalitás
szintjén a szabadsággal együtt járó felelősség államra hárításában érhető tetten; mivel a társadalmi
önszerveződés kifejezetten gyenge lábakon állt, így az állampolgárok maguk nem tudtak létrehozni
olyan politikai hatalomtól független, szabadságot kiterjesztő és védelmező civil intézményi-hálózatot,
mint a tőlünk nyugatabbra élők, ebből következően nálunk az intézmények alatt jellemzően állami
intézményeket, magát az államot értik az emberek)12;
és a korrupció: mely a kiszámíthatatlan környezet ellenőrzésének és irányításának egyfajta illúzióját
kelti.
E felsorolásból a társadalom valamennyi csoportját egyaránt érintő, és éppen ezért talán a
legsúlyosabb defektus a korrupció, ezért – s egyben e tanulmány terjedelmi korlátjaira is tekintettel – a
továbbiakban ennek vizsgálatára koncentrálunk.
Egy korrupt, erkölcsileg alacsonyabb nívón álló társadalomban kétségtelenül nehezebb demokráciát
létrehozni és stabilan működtetni. Korrupt emberek természetesen minden politikai rendszerben
előfordulnak, de nem mindegy, hogy milyen arányban és milyen elbírálásban részesülnek. Ahol a
szabálykövetés normái uralkodnak, ott a korrupt egyént veti ki a csoport. Ahol viszont az ügyeskedés,
a kiskapuk keresése, a hatalom eszén túljárás romantikája és a kölcsönös szívességek rendszere
dominál, ott a rendszerben azok sodródnak partvonalra és azok kerülnek versenyhátrányba, akik a
szabályok betartásával és betartatásával kellemetlenséget okoznak.
Mindez azért különösen fontos, mert mint arra már utaltunk, egy demokráciának nem csak az
intézmények és a választások külsőségei jelentik a biztosítékát, hanem a benne élők gondolkodása, a
viselkedésüket meghatározó normák is. És míg a szabadság megtapasztalása, az oktatás és általában a
társadalom műveltségének emelése, illetve az erkölcsileg tiszta hazafiak egyéni példamutatása és
jutalmazása, párosulva a korrupció példás megbüntetésével képesek ugyan a társadalom
beidegződéseit, szokásait lassan formálni, de válságos időkben, amikor többirányú stressznek van
kitéve egy demokrácia, akkor a társadalom meglévő beidegződései, túlélési technikái lépnek
működésbe és az azonnali reakciók határozzák meg az események menetét, szemben a lassú,
generációkon átívelő társadalmi jellemfejlődéssel. Ezért aztán nem meglepő, hogy a magyar
társadalom 1945 után is ugyanolyan korrupt társadalom képében tűnik fel előttünk, mint az 1945 előtti
korszakokban. A dualista-kor, a Horthy-kor, a szocialista és a rendszerváltás utáni korszakok
mindegyikéből lehetne kirívó eseteket felemlegetni, de itt és most talán elegendő lesz olyan 1945 előtti
és utáni helyi példákat megemlíteni, melyek önmagukban is kellően illusztrálják a korrupció
különböző politikai rendszereken átívelő mivoltát, a társadalmi normák változatlanságát.

8

Uo. pp. 21.
Miszlevitz, 1999. és Bodó, 2018. Bodó az 1989-1990-es események kapcsán hivatkozik Miszlevitzre,
ugyanakkor a társadalmi beidegződések folytonossága és lehetséges párhuzama az 1945 utáni évekkel
szembeötlő.
10
Uo.
11
Csönge, 2011.
12
Csizmadia, 2018.
9
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2. Korrupciós esetek:
értelmezése

vesztegetés,

adóelkerülés,

a

törvények

„szabadabb”

A korrupció hallatán általában vesztegetésre gondolunk. Persze erre is találni példát. Olvassunk csak
bele egy munkanélküli kommunista visszaemlékezésbe mondjuk az 1920-as évekből, aki az
ipartestületben váltott volna ki iparigazolványt. Az „akkori ipartestületi elnök négyszemközt mondotta:
Maga tudja, én demokratikus ember vagyok, de nem szeretném, ha kommunistapártolónak tüntetnének
fel. De mivel maga kapott végkielégítést, tudja, meg kell vesztegetnem egy pár embert, így hallgat és
akkor lesz iparigazolvány. Tehát a pénznek szava volt.”13
Ezután olvassunk bele egy jászalsószentgyörgyi paraszt visszaemlékezésébe, aki 1945-ben, a háború
utáni hiperinfláció idején Szolnokra utazott ügyintézés céljából. Szavait így jegyezték le: „Mindig
sokan voltak az ügyintéző ajtaja előtt. Cigarettát kért az ügyintéző. Somogyi István egy egész marokkal
adott füstölnivalójából. Ettől kezdve az ügyek intézése meggyorsult.”14
A korrupciónak azonban létezik olyan válfaja is, amikor egyesek a túlzott állami terhekre hivatkozva
igyekeznek egyénileg, vagy csoportosan kibújni a teherviselés alól és jogtalan anyagi előnyhöz jutni.
Mint például az 1946-ban, a bevetett területekre vonatozó hamis adatszolgáltatás esetében történt,
melynek célja a beszolgáltatás elkerülése, vagy mérséklése volt. A nyilvánvaló csalásra Nagykörű
esetében akkor derült fény, amikor az aszálykár következtében inkább bevallották a statisztika
meghamisítását, csak hogy vetőmaghoz juthassanak: „Ténylegesen nem felel meg a beadott
átlagtermés a valóságnak, mert a bevetett területek bevallásánál az oly sokat szenvedett parasztság
bizalmatlanságánál fogva nem a tényleges területet vallotta be, félve attól, hogy teherbírásához képest
többet kell majd beszolgáltatnia, mint amennyit elbír. Így adódott az a helyzet, hogy a cséplési
eredmény kevesebb hold részre lehetett szétosztható […] minek folytán a termésátlag 4 q 17 kg-t
mutat, holott csupán mintegy 2,5 q szabad lett volna, hogy eredményként kimutatható legyen. A
lakosság adó és területi beszolgáltatásának csak félve mer eleget tenni, mert idáig még semmi
biztosítékot nem kapott arra, hogy a vetőmagja biztosítva lesz. […] kérjük a Főispán Urat, hogy a
községben beszolgáltatott búzagabona […] feloldassék.”15
Tanulságos az is, ahogy az ekkor regnáló kommunista főispán, aki maga is szegényparaszti
származású volt, a paraszti adókerülés mértékét látva annak kezelésére nem hatósági erőszakot, hanem
a beszolgáltatás mérséklését tartotta volna célszerűnek: „Hihetetlenül elszaporodott a vármegye egész
területén a fekete vágások száma, […] a várható zsírmennyiség nem fog befolyni. Szerintem ha
alacsonyabban nyerne megállapítást a zsírbeszolgáltatási kötelezettség, úgy az egyfelől jelentős
mértékben lecsökkentené a fekete vágások számát, másfelől pedig lendületet adna a zsírbeszolgáltatási
kötelezettség teljesítésének.”16 Bár e mondatoknak a minisztériumi támogatásban bízó őszinte, jó
szándékú naivitása is csodálatra méltó, számunkra most sokkal érdekesebb az együttérzésről
tanúskodó és lényegében a törvénytelenséget mentegető érvelés, mellyel a parasztság túlzottnak érzett
állami terhek miatti általános adókerüléséről nyilatkozik. Ez is jelzi, hogy nem egyedi, elszigetelt
jelenségről, hanem tömegesen megfigyelhető problémáról volt szó.
Az adóelkerülés említett korabeli példáiban fontos jellegzetesség még, hogy azokban nem csak egyéni
elhatározásra, hanem a helyi közösségek összejátszására is szükség volt. A községi elöljáró a helyi
gazdákkal megegyezve hamisította meg a vetésterületre vonatozó statisztikát, s a közössége érdekében
ismerte azt be később. A tömeges feketevágásoknál a szomszédok szolidaritására, a hatóság helyi
embereinek félrenézésére is szükség volt, – s mindkét esetben adhattak némi „kóstolót” cserébe –;
13

Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára (a továbbiakban: MNL JNSZML) XXXV.
57. Visszaemlékezések, Modla Sándor visszaemlékezése M/18
14
MNL JNSZML XXXV. 57. Visszaemlékezések, Somogyi István visszaemlékezése S/20. Az olvasónak
vélhetően nem okoz nehézséget az idézett mondatok értelmezése, és senki nem ütközik meg a helyzetek
életszerűségén. Mindez sokat elárul rólunk is, a jelenlegi gondolkodásmódunkról, arról, hogy milyen
társadalomban szocializálódtunk, s bizonyítéka a társadalom mélyrétegeibe beleivódott túlélési stratégiák és
normák továbbélésének, jelezve azt, hogy e téren sokkal lassabb változásoknak lehetünk tanúi, mint a különböző
előjelű politikai rendszerek csillogó felszíni alakzatai esetében.
15
MNL JNSZML IV. 422. Főispáni iratok. 1089/1946.
16
MNL JNSZML IV. 422. Főispáni iratok. 39/1947.
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ahogy a főispán megértőbb alapállása is mérsékeltebb fellépésre sarkallhatta alárendeltjeit, különösen
földijeivel szemben. Olyan tömeges magatartási formáról volt tehát szó, mely a társadalom tagjainak
kooperációjára is épített, hogy a tágabb, állami közösség szabályainak kijátszásával, a szűkebb, helyi
érdek- és sorsközösség jusson előnyökhöz.
Már ebből is sejthető, hogy a korrupció kapcsán nem csak egyszerűen vesztegetésről és
adóelkerülésről van szó, hanem általában a kiskapukeresés kultúrájáról, a kéz kezet mos elvéről, a
különböző társadalmi rétegek interakcióit behálózó korrupciós összefonódásokról.
Az 1945-ös földosztás kezdetekor például maguk a kommunista párti kiküldöttek hangsúlyozták,
hogy: „A földreformot csak úgy lehet végrehajtani, ha azt nem bízzuk rá kizárólag a hatóságokra,
hanem maguk az érdekelt földmunkás- és paraszttömegek veszik a kezükbe. […] Később az azonnal
megalakítandó földigénylő-bizottságokat majd hozzá lehet igazítani a törvényes szabályokhoz. Addig
pedig nem baj, ha a földigénylő bizottságok egyben-másban eltérnek a törvény által előírt
formáktól.”17 Így is lett, a nincstelen földosztók sokszor maguknak és sógor-komáiknak osztották a
legzsírosabb földeket. E szabálytalanságokban érintettek a későbbiekben is csoportosan léptek fel a
törvénytelenségek felülvizsgálatával szemben és ez befolyásolta a Magyar Kommunista Párt
politikáját is, mely a tagjai tömeges érintettségéből eredően a „Földet vissza nem adunk!” jelszavát
hangoztatva lényegében maga is védelmébe vette a törvénytelenségeket elkövetőket, hogy a nagyobb
vívmánynak tekintett földosztást a nyilvánvaló túlkapások ellenére is megvédelmezhesse.
Eközben a korrupció felszámolása érdekében akár a párton belül is tenni akarók szinte kezelhetetlen
ellenállásba ütközhettek, amit különleges érzékletességgel illusztrál a törökszentmiklósi MKP
alapszervezetről íródott belső jelentés:
„A párt megalakulásakor a vezetőség egy rablóbanda volt, amelyből sajnos még most is vannak vezető
pozítióban. […] A párt titkára Papp István volt, aki jelenleg az UFOSZ18 titkára, korrupciója
kiszámíthatatlan. Papp István az összes barátainak meg nem engedett és szabálytalan módon földet
osztott ki, […] Ezen kívül 7-8 vagon búza és nagyobb mennyiségű here van a dologban, […] A fent
elsoroltak csak töredékét jelentik az ő piszkos ügyeinek. […] A dolog felszámolása nem könnyű dolog,
mert ha belenyúlunk legalább is háromszáz embert kell kirúgni. […] Jelenlegi Mertz Péter titkár nagy
népszerűségnek örvend. […] Kérdeztem a titkárt, hogy miért nem számolja fel az egészet, a következő
választ kaptam. Ez olyan mint a hínár ha belenyúl, húzza az egészet magával és olyanokkal áll
szemközt, akik erősebbek mint ő és összeköttetéseik vannak és bármelyik pillanatban kitörik a
nyakát.”19

3. Két korrupciós botrány Szolnokon
Nézzünk most meg egy-egy olyan, 1945 előtti és utáni, nagy publicitást kapott esetet, ahol politikusok,
hivatalnokok és kisemberek együttesen érintettek voltak olyan korrupciós botrányokban, melyek
egymással is tökéletesen párhuzamba állíthatók!
A háború előtti példa legyen az elhíresült szolnoki panamaper, mely az 1930-as évek elején pattant ki
és egyre csak terebélyesedett. E városházi korrupciós ügyben közokirat-hamisítással és
folytatólagosan elkövetett csalással és sikkasztással vádolták meg a város vezetőit és tisztviselőit. A
háttérben bontott építőanyagok magáncélú felhasználása, ingyen fuvarok és még sok más
szabálytalanság állt, lényegében a város vezetői közpénzből építtettek maguknak villákat. A
szövevényes ügy a városi kertészektől kezdve szinte az egész városházát érintette. A városi
főmérnököt nyugdíjazták, utódja öngyilkosságot követett el. Egy városi javadalmi hivatali ellenőr
szintén öngyilkos lett. Fegyelmi eljárások indultak és hosszas pénzügyi vizsgálat folyt a városházán.
Az újságok címlapon hozták a szaftos botrány részleteit. (1-2. kép)
Végül 1935-ben Dr. Tóth Tamás polgármestert és Sárközy György városi tanácsnokot is menesztették
állásából. Csakhogy a bírósági eljárások mind felmentésekkel, vagy legfeljebb enyhébb
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Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 38/-/1. 1945.
Az Újbirtokosok és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége helyi szervezetéről volt szó.
19
Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 274/17/55. 1945. május 7.
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elmarasztalásokkal végződtek.
börtönbüntetésre!20

Ezen

ügy érintettjei

közül

senkit

nem

1. kép: A Nemzeti Jövőnk 1936. január 1-i számának címlapja
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Csönge, 2018.
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2. kép: A Nemzeti Jövőnk 1936. január 4-i számának címlapja

Eltelt tíz év, Szolnokra bevonultak a szovjet csapatok, a városházán új, kommunista városvezetés vette
át az irányítást, és ha fellapozzuk a Szolnok városi közgyűlés 1945. január 25-i alakuló ülésének
jegyzőkönyvét, akkor ott az alábbiakat olvashatjuk:
„A Nemzeti Bizottság határozata értelmében a képesítés nem kelléke a főtisztviselői állások
betöltésének, ezért inkább a képességre kell figyelemmel lenni, a vele született józan észre és
ítélőképességre, nemkülönben a puritán becsületességre, különösen Szolnok városában, melynek neve
a múltban országszerte meghurcoltatott a hírhedt panamaper során; […]
A köztisztviselői kar, […] úgy gondolja, ott lehet folytatni, ahol abbahagyták. Nem uraim! Mi mást
akarunk és ez a nép akarata.”21
1945 január végén még dörögtek az ágyúk, tartott a háború, Budapest ostroma. Szolnok is szovjet
kórházváros volt, több orosz katona tartózkodott a városban, mint helyi lakos. A zsidók még a
koncentrációs táborokban sínylődtek, az ország nyugati felén még nyilas uralom volt. Ehhez képest az
új kommunista városvezetés nem a szörnyű háborús pusztítást és nem a Holokausztot, hanem a
Horthy-kor politikai elitjének egy évtizeddel korábbi korrupciós ügyét emlegette fel első helyen, mint
morálisan leginkább elfogadhatatlan bűnt, melyhez képest új, tisztább közéletet akartak teremteni. Ez
egyszerűen döbbenetes! Ez volt az indoka annak, hogy az egyébként képzetlen, addig
kőművessegédként dolgozó Zsemlye Ferenc is polgármester lehetett.
De, ami még ennél is döbbenetesebb, az Zsemlye Ferenc és a kommunista politikusok utóélete.
Zsemlye polgármesterből a megyei tanács elnökhelyettese lett, hithű kommunista maradt, aki az
MSZMP megyei fegyelmi bizottságának is elnöke volt. 1958-ban mégis ellene és a megyei tanács több
vezető beosztású funkcionáriusa ellen indítottak fegyelmi eljárást. Mi állt a háttérben? Szabálytalan
lakóház építések…
Ügyükben a Pénzügyminisztérium Revizori Főosztálya is lefolytatott egy vizsgálatot. Az ellenőrök
összefoglaló jelentése az alábbi megállapítást tette: „Tekintélyes összegű az az árkülönbözet, amelyhez
az építtetők azáltal jutottak, hogy […] a törvényszerű árnál lényegesen olcsóbban jutottak kő és mész
építési anyagokhoz. Általában helyteleníthető és a népgazdaságra hátrányos volt az a gyakorlat”,
21

MNL JNSZML V. 472. Szolnok közgyűlési jegyzőkönyve 1945. január 25.
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hogy „A megyei tanács VB határozata nyomán nagymennyiségű építőanyagot adott el […] döntően a
vezetőknek, teljesen törvényellenesen és értéken alul. […] Az egyszerű dolgozók két-háromszáz
forintos tételekben, a vezetők többezer forintos tételekben vásároltak.” „főleg nyílás-záró
szerkezeteket”, „kiselejtezett anyagot vásároltak a vállalattól és azonnal megrendelték azok kijavítását
[…] a szóbanforgó elvtársak egy sor szabálytalanságot, visszaélést követtek el a házépítések során.
[…] Hivatali beosztásukat felhasználva jogtalan anyagi előnyhöz jutottak, megkárosították az államot,
vétettek a társadalmi tulajdon, lényegében a dolgozó nép ellen. Ebből eredően mások által elkövetett
szabálytalanságokat is elnéztek.”22
A politikusok – Zsemlyén túl pl. a Megyei Tanács Építési- és Közlekedési Osztálya vezetője és
helyettese, a Tervosztály vezetője és helyettese – és egyes vállalati dolgozók – pl. a Szolnoki
Épületszerelő Vállalat raktárosa, az Építő és Tatarozó Vállalat főmérnöke – házépítése körül a
lakosság körében persze szóbeszéd alakult ki, az emberek különböző gúnynevekkel illették e házakat,
mint például „panama-telep” és „lopta-lak”. Ennek ellenére: „Lopást, sikkasztást, vagy térítés nélküli
anyagfelhasználást a vizsgálat nem állapított meg.”23
A mellébeszélés csúcsa, amikor a vizsgálat olyan, már az abszurd humor kategóriájába illő
megállapítást tett, hogy a tervosztály vezetője egy állami építkezésről „különböző építőanyagokat
szállíttatott Zsemlye elvtárs építkezéséhez kölcsönképpen.” Pl. 3,5 q cementet. „A kölcsönkért
építőanyagok a revizori vizsgálat idejéig nem lettek visszaszállítva, sem ellenértékük nem lett
kifizetve.”24 Kisstílű autó tolvajok szoktak úgy védekezni, hogy ők nem lopták az autót, csak
kölcsönvették. Erre itt a megyei tanács elnökhelyettese mondja azt, hogy ő nem lopta a cementet, csak
kölcsönkapta! De vajon hogyan lehet cementet kölcsönadni, ha azt beépítik egy házba? Ki venné azt
onnan ki, hogy visszaadja?
Tanulságos az a magatartás is, melyet Zsemlye a vizsgálat során tanúsított: „Megtagadta a számlák
átadását úgy a revizorok, mint a fegyelmi bizottság felé, /hosszú vita után volt hajlandó részenként
ideadni/. Elítélendő, hogy a párt-végrehajtó bizottság vizsgálatát személye elleni hajszának tekinti. A
vele való beszélgetés során kijelentette […], hogy őt a 25 éves Horthy-rezsim nem üldözte annyit, mint
a saját rendszerünk 1949 óta.”25
Ezek után felmerül a kérdés, milyen büntetést kapott Zsemlye Ferenc? A szigorúan bizalmas jelentés
szerint: figyelmeztetést. De ezt sem az ellene felhozott vádak megalapozottsága miatt, mert hiszen
azok alól felmentették, hanem kifejezetten azért, mert „a vizsgálat során helytelen magatartást
tanúsított”! 1960-ban korkedvezménnyel nyugdíjba vonult, kiemelt nyugdíjat kapott (3. kép), 1967ben elnyerte a Szocialista Hazáért Érdemrendet, 1968-ban a Munka Érdemrend arany fokozatát. A
többi vezető beosztású funkcionárius ellen sem indítottak pert, egyikük sem került börtönbe, ügyüket
ugyanúgy eltussolták, ahogy azt tették az elhíresült panamaper során a Horthy-korban.26

22

MNL JNSZML XXXV. 64. MSZMP Szolnok Megyei Bizottságának személyi anyagai. Elhunyt régi párttagok
ir. 43. rsz. Zsemlye Ferenc
23
Uo.; Ezen szolnoki lakóházépítési vizsgálatokhoz kapcsolódott még az 1957 tavaszán lebontásra került
cibakházi Schwáb-féle kastély ügye is, mely szintén „nem volt szabályos és helyes”, tekintettel arra, hogy két
családot is kilakoltattak belőle, még mielőtt azok részére másik lakást biztosíthattak volna. „Ennek ellenére a
bontást megkezdték, lebontották az emberek feje felül a házat, akik emiatt panaszos levelet írtak a
Minisztertanácshoz. […] A cibakházi kastély bontása és a lebontott anyag értékesítése során elkövetett hibák,
visszaélések nagy anyagi kárt okoztak a népgazdaságnak és nagy erkölcsi, politikai kárt a pártnak.” Uo.
24
Uo.
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Uo.
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Uo.
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3.

kép: Zsemlye Ferenc jellemzése a későbbiekben jóváhagyott, rendkívüli nyugdíjkérelmének
mellékleteként
Forrás: MNL JNSZML XXXV. 64. MSZMP Szolnok Megyei Bizottságának személyi anyagai. Elhunyt régi
párttagok ir. 43. rsz. Zsemlye Ferenc

4. A korrupció jellegzetes vonásai
Zsemlye Ferenc ügyében is egyértelműen látható, hogy nem csak ő épített a közvagyont megkárosítva
házat magának, hanem a vállalati dolgozók is, akik kisebb tételben ugyanúgy meglopták az államot,
ami mutatja, hogy a korrupció nem csak a vezetőket érintette, hanem a kisembereket is. Ahogy a
Horthy-korszakban sem csak a polgármester, hanem a kertész, a javadalmi ellenőr és még sok más
kisember is ugyanúgy részese volt a korrupciós ügynek. Miként a megvesztegetés és adóelkerülés
idézett esetei is arról tanúskodnak, hogy a korrupció nem csak a vezető politikusok között, hanem a
gazdasági-társadalmi-politikai élet legkülönbözőbb szektoraiban és szintjein egyaránt jelen volt.
Gyakran hallani azt a kifejezést, hogy „a hatalom korrumpál”, ami, a fenti példák ismeretében erősen
megkérdőjelezhető állítás. Sokkal inkább tűnik úgy, hogy ez a kisemberek önfelmentő hazugsága,
amivel a korrupt politikusokat képzeletben elszeparálják maguktól. Az átlagemberek szemléletét talán
Hofi Géza fogalmazta meg a legtökéletesebben, amikor azt mondta: „A korrupció az, amiből
kihagynak.” A társadalom többsége így gondolkodik. Pedig a korrupció nem csak a felettünk lévő
hatalmi szinteken létezik. A vezetői hatalom csupán felnagyítja a már eleve meglévő jellemhibákat,
több lehetőséget nyújt ezek kiélésére és látványosabbá teszi a következményeket. A vezető villát épít,
a dolgozó kislakást, de ugyanúgy meglopják a közvagyont. Elvégre aki alacsonyabb státuszban
megengedhetőnek érzi a szabályok szabadabb értelmezését, az ügyeskedést, az adóelkerülést, az
magasabb szintre kerülve is úgy érezheti, hogy a nagyobb juttatás, a különleges kedvezmények neki
járnak, mert a nagyobb felelősségvállalás, vagy különleges eredményei alapján azt megérdemli,
esetleg korábbi szenvedéseivel, áldozathozatalával azt kiérdemelte.

5. A társadalmi normák átformálásának kudarca és tanulságai
Mindebből talán a legfontosabb tanulság az, hogy egy társadalom vezetői morális szempontból
leképezik magát a társadalmat is, tehát korrupt vezetők léte és különösen hatalomban megmaradása
alapvetően csak egy korrupt társadalomban lehetséges, épp az összefonódások miatt. A politikusok
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nem az égből hullanak a társadalom nyakába, hanem a társadalom tagjai közül emelkednek ki. Az
említett példák is azt mutatják, hogy szereplőik cselekedeteiben a társadalmilag megélt és
korszakokon áthagyományozott viselkedésminták domináltak, ami sajnos igen szomorú képet fest a
magyar társadalom korrupcióhoz való viszonyáról.
Ennek okai nyilván messzire vezetnek a nemzet életében. Itt és most nincs lehetőség több évszázad
történelmének hatásait elemezni, de kétségtelen, hogy a százötven éves török uralom és az ország
szétszakadásával együtt járó kettős és hármas adóztatás rendszere, majd a Habsburg birodalommal
szembeni kuruc ellenállás, később az 1848-49-es szabadságharc és az azt követő passzív ellenállás,
mind-mind hozzájárultak annak a társadalmi beidegződésnek a megerősödéséhez, amelyben például az
adóelkerülés, az állami bevételek megdézsmálása vált virtussá, és az államhatalom eszén túljárás
dicsőséggé. Ami azonban egy elnyomó, külső hatalommal szemben dicséretes, hazafias tett, az egy
saját, demokratikus állam működését, az intézményekbe vetett bizalmat rombolja.
A hazai társadalmi magatartásformák egyik jellegzetessége ráadásul éppen az, hogy az állampolgári
érdekérvényesítés és az ezt elősegítő intézményes segítség is gyenge hatásfokú. Nyugat-Európában
1945-öt követően „puha ösztönzők” alkalmazásával, elsősorban az oktatás reformján keresztül
segítették elő a társadalmi viselkedési minták fejlődését. Ezzel szemben a demokratikus állampolgári
nevelés sohasem tartozott a magyar oktatáspolitika erősségei közé. Az antidemokratikus
beidegződések felszámolása így intézményes segítséget sem igen kapott.27
Igaz ugyan, hogy Magyarországon az 1945 utáni években az oktatás reformja különös hangsúlyt
kapott, elsősorban a fasiszta és revizionista szellemiség kiküszöbölése és a munkás-paraszt fiatalok
képzési részarányának emelése érdekében, mely kétségtelenül a demokratizálódást célozta. Az
állampolgárok demokratikus átnevelésére azonban az 1945 és 1948 közötti évek nem biztosítottak
kellő időt, így a társadalom egészére gyakorolt hatásuk sem lehetett maradandó, csupán néhány
kivételes tehetség kibontakozását indították el28, jelezve, hogy a Rákosi-rendszer nélkül, a
demokratikus berendezkedés stabilizálása esetén szélesebb körben is lehetett volna esély mélyreható
változások elérésére.
További puha ösztönző lehetett volna a politikusok példamutatása, de az 1945 és 1948 közötti években
a társadalom javáért tenni akaró és tudó tisztességes politikusok végül emigrációba, visszavonulásra,
vagy elveik feladására kényszerültek, példaértékű személyiségüket pedig feledésre ítélte, avagy
ideológiai szempontok alapján kárhoztatta a szocialista emlékezetpolitika.
A problémát az jelenti, hogy hiába cserélnek le egy politikai rendszert, a társadalom nem leváltható.29
A társadalmi beidegződéseket, normákat nem lehet egyik napról a másikra lecserélni. Mivel az 1945
utáni néhány átmeneti év túl rövid volt ezek átformálására a társadalom mélyrétegeiben, mindez együtt
azt eredményezte, hogy az 1945-ös születő félben lévő demokrácia sem tudott új, demokratikus
társadalmi viselkedési mintákat kialakítani és meghonosítani, ehelyett a társadalom lényegében a
korábbi viselkedési mintákat alkalmazta továbbra is.
Kétségtelen tény, hogy a második világháború végén hazánk szovjet érdekszférába került, s 1945 utáni
sorsát a nemzetközi politikai folyamatok, a hidegháború fokozatos kibontakozása döntően
befolyásolták, a szovjetizálás irányába tolva az országot. Ugyanakkor hiba volna kizárólag a
hidegháborút és a szovjet megszállást hibáztatni a demokráciakísérlet kudarcáért, hiszen – sok más, e
helyütt terjedelmi okokból nem említett, jogállamiságot, magántulajdon szentségét,
önkormányzatiságot érintő torzulás mellett és azokon túl – az idézett példák is azt mutatják, hogy egy
stabil polgári demokrácia és a tiszta közélet kifejlődésének voltak azért belső korlátjai is. Mindez arra
inti az utókort, hogy nem várhatjuk csupán az intézményektől és a választójogtól egy jól működő
demokrácia megteremtését, ehhez a társadalom egészének is változnia kell, legfőképpen
gondolkodásmódjában, viselkedésében, mindenkinek a saját egyéni szintjén.

27

Csizmadia, 2018.
Pataki, 2005.
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Gradvohl, Marián, Szabó, 1998.
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Absztrakt
Az ipar és a munkaerőpiac jelenével és jövőjével foglalkozó szakirodalmak jelentős része kijelenti, hogy
napjainkban a negyedik ipari forradalom zajlik. Tanulmányunkban arra vállalkozunk, hogy feltárjuk a digitális
transzformáció oktatásra és munkaerőpiacra gyakorolt hatását, valamint megvizsgáljuk, hogy az elmúlt
évtizedekben milyen változások mentek végbe a magyar lakosság legmagasabb iskolai végzettsége tekintetébe.
Célunk, hogy rávilágítsunk a megszerzett képzettségek és az ipar 4.0. megjelenése közötti összefüggésekre. A
Központi Statisztikai Hivatal népszámlálási adatai segítségével bemutatjuk, hogy hogyan alakult a magyar
népesség iskolázottsága az elmúlt évtizedekben. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a rendkívüli gyorsaságú
digitális fejlődés hatására a társadalmi és a gazdasági környezet egyaránt jelentős változáson ment keresztül. A
magyar népesség iskolázottsága az elmúlt évtizedekben folyamatosan növekszik, drasztikusan csökken az
iskolázatlanok aránya, ezzel párhuzamosan nő a közép- és felsőfokú végzettséget szerzők aránya. Ez egy nagyon
pozitív trend, hiszen felgyorsult világunkban a jövő munkavállalóinak ahhoz, hogy sikeresek legyenek a
munkaerőpiacon, új készségeket kell elsajátítaniuk. A gyors technológiai fejlődés hatására az oktatási rendszerben
számos megoldandó, eddig ismeretlen probléma kell majd megoldást találni. Annak érdekében pedig, hogy
gazdaságunk a legnagyobb előnyt profitálhassa a jelenleg is zajló negyedik ipari forradalomból, az ipar, az
oktatás és a munkaerőpiac minden eddiginél összehangoltabb működésére van szükség.
Kulcsszavak: negyedik ipari forradalom, digitális transzformáció, munkaerőpiac, oktatás, legmagasabb iskolai
végzettség
Abstract
A significant part of literatures on the present and future of industry and labor market states that in our days the
fourth industrial revolution is taking place. In our study, we undertake to explore the impact of digital
transformation on education and the labor market, and to examine the changes that have taken place in recent
decades in the highest school qualifications of Hungarian people. Our goal is to highlight the connection between
the acquired skills and industry 4.0. We have come to the conclusion that, as a result of digital development at
extreme speed, the social and economic environment has undergone significant changes. The education of the
Hungarian population has been steadily increasing in recent decades, with a drastic reduction in the proportion
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of uneducated people, while at the same time increasing the proportion of graduates of secondary and tertiary
education. This is a very positive trend, because in an accelerated world, future workers need to learn new skills
in order to succeed in the labor market. As a result of rapid technological progress, a number of problems that
have not been solved in the education system will have to be solved. And in order to benefit the greatest advantage
from the fourth industrial revolution that is taking place, industry, education and the labor market need a more
coordinated functioning than ever before.
Keywords: fourth industrial revolution, digital transformation, labor market, education, highest qualification
JEL Kód: O33, M15, J24, I21

Bevezetés
Az ipar és a munkaerőpiac jelenével és jövőjével foglalkozó szakirodalmak jelentős része (Brettel és
szerzőtársai, 2014; Kagermann és szerzőtársai, 2013; Tassey, 2014) kijelenti, hogy napjainkban a
negyedik ipari forradalom zajlik, melynek legtöbbször említett területei többek között a big data, a
dolgok internete (IoT), a mesterséges intelligencia (AI), a robotika, a 3D nyomtatás, a genetika, a bioés nanotechnológia és ezek fejlődése. Tanulmányunkban a digitális transzformáció oktatásra és a
munkaerőpiacra gyakorolt hatásának feltérképezésére vállalkozunk. A Központi Statisztikai Hivatal
adatbázisán megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évtizedekben milyen változások figyelhetőek meg az iskolai
végzettségek alakulását illetően. A kapott eredményekkel pedig rávilágítunk arra, hogy összefüggésbe
hozható-e a megszerzett képzettségek alakulása az ipar 4.0. megjelenésével. Várhatóan, a technológiai
fejlődés gyors elterjedése lényeges, eddig ismeretlen változások elé állítja a vállalatokat és a
munkavállalókat egyaránt.

1. Anyag és módszer
Kutatásunk két részből tevődik össze. Írásunk első részben a szakirodalom kutatás eredményét közöljük.
Kritikai forráselemzést végeztünk, melynek segítségével ismertetjük a negyedik ipari forradalom
meghatározásait, valamint annak munkaerőpiacra és oktatásra gyakorolt hatásait. Röviden
összefoglaljuk, milyen új kihívások jelentkeznek a munka világában valamint az oktatás területén.
Kutatásunk második részében a hazai iskolázottsági adatokat elemezzük. A Központi Statisztikai
Hivatal népszámlálási adatainak elemzése során megvizsgáljuk a népesség iskolai végzettségének
alakulását az elmúlt évtizedekben 1950 és 2011 között (lásd 1. ábra) valamint 1980 és 2011 között (lásd
2. táblázat). A népszámlálási adatok alapján ismerjük a 7 éves és idősebb népességre vonatkozó
iskolázottsági adatokat. Az átlagos iskolai évek számához hasonló mutatót képzünk. A KSH 7 évesnél
idősebb lakosság megoszlása legmagasabb iskolai végzettség szerint című adattáblájával dolgoztunk. A
magyar népesség átlagos iskolázottságának kiszámításához az iskolaévek számát a következőképpen
becsüljük (lásd 1. táblázat):
1.
táblázat: Becsült iskolaévek száma a 7 éves és idősebb lakosság körében
Table 1: Estimated number of school years among the population 7 years and older

KSH
adatai

becsült
iskolaév

Ált.
isk.
első
évf.
sem
0

Ált. isk.
1- 4-5
3

6-7

8

2

6,5

8

4,5

Középfokú
Érettségi nélk.
szakmai szakmai
okl.
oklevéllel
nélk.
10
11

Forrás: a KSH (2019a) adatai alapján
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A 7 éves és idősebb lakosság legmagasabb iskolai végzettségét a fent nevezett táblázat tartalmazza, az
átlagos iskolaévek számának becslését az 1. táblázatban feltüntetett becsült iskolaévek száma
segítségével számítottuk ki. Az eredményeket az 1. ábrán mutatjuk be.

2. Eredmények
Ebben a fejezetben összefoglaljuk a szakirodalom kutatás és a szekunder (KSH népszámlálás) adatok
elemzésének eredményeit.

2.1. A negyedik ipari forradalom definiálása
Elsőként, a témában való elmélyülés érdekében elengedhetetlennek tartjuk ismertetni az ipar 4.0.
fogalmának szakirodalmi megközelítéseit. Egzakt definiálása azonban nem egyszerű feladat, a
különböző szerzők eltérő megfogalmazásokat használnak az új jelenség szakszerű determinálására.
Schwab (2016) szerint a negyedik ipari forradalom a technológiák fúziója, amely elmossa a
határvonalakat a fizikai, digitális és biológiai szférák között. Hermann és szerzőtársai (2016) az Ipar
4.0-át egy tág fogalomnak értelmezik, mely az értéklánc megszervezésének újfajta technológiáit és
koncepcióit foglalja magába. Hasonló megfogalmazást használtak Brettel és társai (2014), akik szerint
a negyedik ipari forradalom létrehozza az intelligens terméket és termelési folyamatot. A fent említett
értelmezések közös eleme, hogy a digitális transzformáció áthatja az egész vállalati értékláncot. Ez azzal
magyarázható, hogy forradalmi technológiai eszközökre épít, új eljárásokat alkalmaz, mely eddig nem
ismert képességek használatát igényli a vállalatoktól és ez akár új üzleti modellek kialakítását is
szükségessé teheti. Mindent összevetve megállapítható, hogy az Ipar 4.0 egy olyan jelenség, amely
technológiai eszközök, tevékenységek összessége révén, a digitalizáció adta lehetőségek kiaknázásával
magas szintre emeli a folyamatok átláthatóságát és integrálja a vállalati értékláncot és az ellátási
hálózatot, új szintre emelve a vevői értékteremtést (Nagy, 2017).

2.2. Munkaerőpiac
A negyedik ipari forradalom munkaerőpiacra gyakorolt hatásáról eltérő véleményeket találhatunk a
szakirodalmakban. Egyesek szerint (IFR, 2013; Strategic Policy Forum, 2015) a technológiai fejlődés
hatására jelentős foglalkoztatás bővülés várható. Míg a World Economic (2016) vizsgálatai éppen
ellenkező eredményeket produkáltak; globális szinten 5,1 millió nettó álláshely vesztéssel számol az
Ipar 4.0 technológiák következményeképpen. Álláspontjuk alapján a foglalkoztatás bővülés
legfőképpen a kiber-fizikai rendszerek infrastrukturális szolgáltatói, a felhőalapú számítástechnikai
szolgáltatások és az üzleti intelligenciával kapcsolatos tevékenységeket végzők esetében várhatók. Az
Ipar 4.0 technológiák alkalmazásának következtében a munkaszervezés az idő és tér vonatkozásában
várhatóan jóval flexibilisebbé válik, a munkafolyamatok pedig transzparensebbé, decentralizáltabbá és
kevésbé hierarchikussá alakulnak át (Kreis, 2013; Picot és Neuburger, 2014). Elemzők egy másik
csoportja szerint (erről bővebben lásd Acemoglu and Restrepo, 2015; Porter and Heppelmann, 2014)
az i40 technológiák újradefiniálják a munkaköröket. Kutatási eredményük azzal magyarázható, hogy az
eddig emberek által végrehajtott feladatokat gépek veszik át, így a foglalkoztatottak számára lehetőség
nyílik a relatíve nagyobb kreativitást igénylő tevékenységek elvégzésére.
A negyedik ipari forradalom során a vállalat sikere jelentős mértékben múlik digitális
intelligenciáján (Digital IQ), azaz, hogy mit lesz képes a rendelkezésére álló adatokból kibányászni
és hogyan tudja azokat hasznosítani (PwC, 2016). A PwC (2016) felmérése szerint a digitális
kultúra és képzés hiánya a legnagyobb kihívás a cégek számára. Hershbein–Kahn (2016) szerint a
vállalatok számára egyre sürgetőbbé válik a digitalizáció minél gyorsabb kialakítása, mert a
munkavállalók szívesebben dolgoznak olyan helyen, ahol a technikai fejlődés már előrébb jár.
Dajnoki-Héder (2017) kutatásukban rávilágítanak arra, hogy a XXI. század nem csupán egyedülálló
változásokat (globalizáció, növekvő munkáltatói elvárások, technológiai fejlődés) és nehézségeket
(korlátozottan elérhető erőforrások, elöregedő társadalom) állít a vállalati mindennapok elé, hanem
példanélküli lehetőségeket is kínál a szervezetek számára e potenciális korlátok leküzdésére. A
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technológiai fejlődés nagymértékben hozzájárul a nemek közötti munkaerő -piaci egyenlőtlenségek
leküzdéséhez azáltal, hogy lehetőséget biztosít a nagyobb munka rugalmasságra, valamint a munka
és a család jobb egyensúlyára. Mindezek mellett a vállalatok folyamatos innovációja hozzájárul a
piacon való versenyképességük megőrzéséhez. Az alacsonyabb szaktudást igénylő feladatok iránti
kereslet esetében enyhe növekedés tapasztalható, míg ezzel egyidejűleg pedig a szaktudást igénylő
munkakörökben foglalkoztatottak iránti kereslet erős növekedést mutat (Szalavetz, 2018). A
növekedés mértéke szoros összefüggésben áll a bérezésük mértékével. Goos és munkatársai (2014)
statisztikai kimutatásokkal igazolták, hogy a munkaerőpiacon tapasztalható polarizáció főleg a
globalizációval hozható kapcsolatba, ugyanis az ipar 4.0. hatása várhatóan csak a 2020 -as évektől
lesz kimutatható.
A technológia modernizálása lehetővé teszi az új szakmák kialakulását a munkaerőpiacon, mely
lehetőséget biztosít a foglalkoztatottak számának növelésére. Ugyanakkor azzal is tisztában kell
legyünk, hogy egyes munkaterületeken a mesterséges intelligencia és a robotizáció megjelenése
felválthatja az emberi munkaerő egy részét. Ennek következtében a vállalatok számára szükségessé vált
az új szervezeti stratégia kidolgozása annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak az alkalmazottak
számára a technológia elfogadásához és csökkentsék az automatizáció hatására elbocsájtott
alkalmazottak számát. Törekedniük kell arra, hogy a felszabadult munkavállalók számára lehetőséget
biztosítsanak a vállalaton belüli, magasabb hozzáadott értékű feladatok elvégésére. Az új munkaformák
kialakulásával ‒ amilyen például az otthoni, a mobil- és telework típusú munkavégzés is ‒
párhuzamosan a mentális és egészségügyi kockázatok erőteljes növekedése figyelhető meg. Nagy
kihívást jelent ugyanis az otthonról dolgozó munkavállalóknak, hogy meg tudják teremteni a munka és
magánélet közötti kiegyensúlyozott kapcsolatot. Kovács (2013) szerint ehhez szükségük lehet az
önmenedzselő készség elsajátítására. A munkaerőpiacon tapasztalható verseny eredményeképpen, a
munkavállalóknak meg kell tanulniuk megbirkózniuk a fokozódó stressz és a frusztráció hatásaival is.
Egy versenyképes vállalatnak a piacon rendelkeznie kell többek között a folyamatos innováció, a lifelong learning, a bizalom, és az adatmegosztás készségével. Ugyanakkor a negyedik ipari forradalom
sikerének kulcsa nem csak a vállalatok készségeinek megújulásában áll, hanem nagyban függ a
munkavállalók szakértelmétől is, ami az alkalmazottakkal szembeni minőségi elvárások
megváltoztatását eredményezi. Felgyorsult világunkban a jövő munkavállalóinak ahhoz, hogy sikeresek
legyenek a munkaerőpiacon, új készségeket kell elsajátítaniuk. Előtérbe kerül a komplex
problémamegoldás, a kritikai gondolkodás, a flexibilitás és a kreativitás készségének minél hatékonyabb
gyakorlati alkalmazása. Ezeknek a készségeknek az elsajátítása azonban nem csak a pályakezdőket
érinti, hanem a már aktív (idősebb) munkavállalókat is, akiknek a gyors technológiai fejlődés
következtében szükségük lesz a jelenlegi tudásuk bővítésére és az új képességek hatékony elsajátítására.
Barizsné (2004) felhívja a figyelmet arra, hogy a vállalati képzések esetében kiemelten fontos azok
szervezettsége, tervezettsége, az alkalmazottak egyéni jellemzőinek figyelembe vétele és a karriertervbe
ágyazottsága. Ugyanakkor a tehetséges munkavállalók megtartása is fontos tényező a vállalatok számára
(Gergely és Pierog, 2018).

2.3. Oktatás
A munkaerőpiaccal párhuzamosan az oktatási rendszer is ‒ a technológiai innovációk, a digitalizáció és
az automatizálás hatására ‒ jelentős átalakuláson megy keresztül. Ebből adódóan a pályaválasztás előtt
álló fiatalok számára komoly fejtörést okozhat a továbbtanulás során, hogy milyen irányba induljanak
el. Várhatóan ugyanis csökkenni fog a szakképzettség nélkül is ellátható betanított munkahelyek száma,
mindeközben pedig növekvő igény alakul ki a rendszerek tervezésével, építésével, üzemeltetésével
foglalkozó informatikai, robotikai képzettségű szakemberek iránt. Ennek a tendenciának az erősödése
figyelhető meg az utóbbi években hazánkban is, hiszen egyre inkább népszerűbbé váltak a továbbtanuló
fiatalok körében az informatikai és mérnöki képzések (Palcsok, 2018). Ennek oka alighanem az a
felismerés lehet, hogy a digitális tudás elsajátítása, fejlesztése által feltételezhetően nagyobb eséllyel
találnak állást a jövőben. Nikodémus Antal, az NGM Digitális Gazdasági és Innovációs Főosztályának
vezetője szerint egy olyan oktatási rendszer biztosíthatja a versenyképes tudást a jövőben, amely képes
a folyamatos megújulásra. A mai általános iskolások közel 65 százaléka ugyanis olyan munkakörökben
dolgozik majd, ami ma még nem is létezik. A Fast Future Research jövőkutató cég vizsgálatai
megállapították, hogy már 2030-ra olyan eddig ismeretlen szakmák megjelenései feltételezhetőek, mint
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a testrészkészítők, nanoorvosok, klíma-visszafordító szakemberek és függőleges gazdálkodók (Talwar,
2010). Emellett pedig naponta új munkakörök jönnek létre, és a hagyományos munkakörök egy részét
pedig az automatizáció veszi át. Látható ugyanakkor, hogy az egyes szakmákat tekintve differens
megoszlás tapasztalható az digitális fejlődés megjelenését illetően. A termelési és szállítási feladatok
esetében ez az arány igen magas, szemben a humán (egészségügy, oktatás) erőfeszítéseket igénylő
hivatásokkal.

2.4.

A magyar népesség iskolázottságának alakulása az elmúlt hat évtizedben

Ezt követően az adott iskolázottsághoz tartozó arányok segítségével átlagot számoltunk, majd lineáris
trendet illesztettünk a kapott értékekre. Az eredményeket az 1. ábrán szemléltetjük.
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1. ábra: Az átlagos iskolázottság alakulása a 7 éves és idősebb lakosság körében 1960-2011 között
Figure 1: Average education trends among the population aged 7 years and over between 1960 and
2011
Forrás: saját szerkesztés a KSH (2019a) adatai alapján

A trendvonal szemléletesen ábrázolja Magyarország lakosságának legmagasabb iskolai végzettségeinek
emelkedését a vizsgált időszakban (1. ábra). Az 1960-as években a 7 éves és annál idősebb népesség
71,3%-a még az alapfokú végzettséget sem szerezte meg, 18,4% teljesítette az általános iskola 8.
osztályát és csupán 17%-a rendelkezett közép- vagy felsőfokú végzettséggel (8,3% illetve 1,9%). 1990re az iskolázatlanok3 arányának (31,2%) offenzív csökkenésével párhuzamosan növekedett az alap
(32%) - közép (29,2%) és felsőfokú végzettséget (7,6%) szerzettek aránya. A legutóbbi, 2011-es
népszámlálás eredményei alapján szignifikáns növekedés látható a közép és felsőfokú végzettségűek
körében (62,6%) ‒ mely közel négyszerese az 1960-as években kapott értéknek ‒ a népesség csupán
37,4%- a tartozik az alacsony képzettségű csoportba (12,4%, akik a 8. általánost sem fejezték be, illetve
25%, akik legfeljebb az általános iskolát végezték el).
A kapott eredmények korlátja, hogy a fent leírtak szerint számított átlagos iskolázottság nem azonos a
szakirodalomban ismert átlagos iskolaévek számával4, illetve a 7-14 éves korosztály is szerepel az
adatokban, akik nagy valószínűséggel tanulmányaikat folytatják még, azonban a lineárishoz közeli
emelkedő trendet jól illusztrálják.
2. táblázat: A magyar népesség legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása 1980-2011 között
Table 2: The distribution of the Hungarian population by highest educational attainment between 1980 and 2011

az általános iskolát sem fejezte be
Az átlagos iskolaévek számát jellemzően a 15 éves és idősebb népességre vonatkozóan számítják, lásd pl.
World Bank.
3
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Forrás: saját szerkesztés a KSH (2019b) adatai alapján

1980

Középfokú
Általános iskola
Általános iskola 8 iskola érettségi
8. évfolyamnál
évfolyam
nélkül szakmai
alacsonyabb
oklevéllel
2 836 761
2 742 514
922 004

Érettségi

Egyetem,
főiskola
oklevéllel

1 382 165

484 846

1 805 642
2 937 913
1 233 732
1 543 951
723 036
1990
950 286
2 874 746
1 581 315
2 162 996
934 036
2001
416 964
2 277 062
1 805 051
2 551 276
1 439 616
2011
A 2. táblázat a 15 éves és idősebb népesség számát ábrázolja az elért legmagasabb iskolai végzettség
szerint 1980 és 2011 között. Az adatokat ismerve megállapítható, hogy az elmúlt években a legnagyobb
változás az iskolázatlan népesség számának drasztikus csökkenésében és a közép, illetve felsőfokú
végzettséget szerzők növekvő tendenciájában figyelhető meg. Az alapfokú végzettséggel (általános
iskola 8. évfolyama) rendelkezők esetében azonban az előbbieknél lényegesen kisebb mértékű változás
(csökkenés) érzékelhető. Összességében az iskolázatlanok arányának drasztikus csökkenése mellett
jelentős növekedés figyelhető meg mind a közép, mind a felsőfokú végzettséget szerzők körében. A
magyar népesség iskolázottsága jelentősen növekedett, ami a technológiai változások következtében
kialakult munkaerő-piaci kihívások szempontjából nagyon pozitív folyamat.

3. Következtetések, javaslatok
A magasabb iskolai végzettség elérésére való törekvés valószínűsíthetően annak köszönhető, hogy a
társadalom nagyobb rétege felismerte, hogy ‒ részben a digitális transzformáció megjelenésével - a
vállalatok az eddigieknél magasabb, komplexebb tudást, valamint új képességeket követelnek meg
munkavállalóiktól. Egyre szűköl azoknak a munkaköröknek a száma, melyek nem igényelnek
semmiféle szaktudást, miközben folyamatosan bővül a magasabb iskolai végzettséget igénylőké.
A gyors technológiai fejlődés hatására az oktatási rendszerben számos megoldandó, eddig ismeretlen
probléma alakult ki. Ilyen például a pedagógusok helyzete, akiknek úgy kell a hallgatókat felkészíteni a
még nem létező szakmák kihívásaira, hogy valójában még ők is most sajátítják el ezt az új globalizálódó
világot. A negyedik ipari forradalom kirobbanása éppen ezért a pedagógusoktól is új elvárásokat követel
meg. Fontos, hogy naprakész információkkal rendelkezzenek az általuk oktatott terület technológiai
fejlődéseiről, eddigi tanítási módszereit képes legyen a digitalizációnak megfelelően konvertálni,
valamint az új generációk figyelmének felkeltésére, valamint fenntartására. Utóbbi érdekében
szükségessé válnak új eszközök, módszerek bevezetései, mint például digitális tananyagok, animációk,
videók használata. Hangsúlyozandó, hogy az oktatási rendszernek törekednie kell arra, hogy olyan
piacképes tudást adjanak át a hallgatóknak, amivel a munkaerőpiacon sikeresek lehetnek. Ez azonban
igen nehéz feladatot jelent a felsőoktatási intézmények számára, hiszen gyakran előfordul (például a már
emlegetett informatikai és mérnöki képzéseknél), hogy az első évben elsajátított tananyag az utolsó
évben már elavultnak számít.
A hatékony idegen nyelv és informatikai oktatás az Ipar 4.0. tudás követelményeinek alapvető eszközeit
jelentik, éppen ezért fontos, hogy az oktatás fejlesztése során nagy hangsúlyt fektessenek az előző
generáció digitális hátrányainak leküzdésére és a „life long learning” megteremtésére, különböző
átképzések, tréningek segítségével. Ellenkező esetben ugyanis jelentős digitális szakadék alakulhat ki
azok között, akik képesek, és azok, akik nem tudnak lépést tartani a technológiai változásokkal. Vagyis,
az új, megváltozott kompetencia elvárások rávilágítanak a tudásalapú társadalom erősítésének
szükségességére. . Juhász (2016) szerint a munkahelyek erősségét jelenthetik a különböző kompetenciák
megfelelő kombinációja, amely az eltérő generációk egyidejű alkalmazásával valósulhat meg. Ennek
érdekében a szerző felhívja a munkáltatók figyelmét a generáció menedzsment kialakításának
fontosságára.
A fent említett dilemmák megoldásának kiváló eszközét jelenthetnék- a már hazánkban is megjelent - a
duális képzések széles körű kiterjesztése az iskolai rendszerben. Ennek a képzési módnak az előnye
ugyanis, hogy a diákoknak az elméleti ismeretek elsajátítása mellett lehetőségük van gyakorlati,
munkahelyi ismereteket szerezni. Ez nemcsak a fiataloknak, de a munkaadók számára is kedvező, hiszen
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a gyakorlat során már megismerkednek az egyedi technológiákkal, kultúrával, így az iskola elvégzését
követően a vállalatok hamarabb tudják alkalmazni az új, szakképzett munkaerőt. A duális képzések
kiterjesztése mellett azonban fontosnak tartom hangsúlyozni a résztvevő vállalkozások számának
növelését is. Ezt a megoldási javaslatot támogatják Schuh és társai (2015) is, akik szerint a munkaalapú
tanulási formák alkalmazásával az Ipar 4.0 által generált kihívások sikeresen kezelhetővé válnak.
Hangsúlyozandó, hogy a vállalatok vezetőinek kellő figyelmet kell fordítani a digitális transzformáció
bevezetése során arra, hogy a vállalati stratégián keresztül a teljes szervezetet érintse az innovatív
technológia reformja. Ennek a sikeres megvalósítása érdekében azonban elsőként szükség van egy
átgondolt, vállalatra szabott megfelelő előkészítésre, tervre. Az ipar, az oktatás és a munkaerőpiac
minden eddiginél összehangoltabb működésére van szükség annak érdekében, hogy gazdaságunk a
legnagyobb előnyt profitálhassa a jelenleg is zajló negyedik ipari forradalomból. Erre a szoros
együttműködésre hívják fel a figyelmet Kőmíves és szerzőtársai is (2018).

Összefoglalás
Kutatásunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy hazánkban vajon milyen hatást gyakorol a
jelenleg is zajló negyedik ipari forradalom az oktatásra és a munkaerőpiacra. Ennek feltárása
érdekében vizsgálatunk első szakaszában szakirodalom elemzést végeztünk, majd ezt követően a
Központi Statisztikai Hivatal adatbázisán megvizsgáltuk a legmagasabb iskolai végzettségek
alakulását az elmúlt évtizedekben. Eredményeinkkel pedig arra kívántunk rámutatni, hogy
megfigyelhető-e egyfajta korreláció a digitális transzformáció megjelenése és a megszerzett
képzettségek alakulása között. Az általunk vizsgált időszakban a népesség legmagasabb iskolai
végzettségeinek emelkedését figyeltük meg; az iskolázatlanok arányának drasztikus csökkenése
mellett jelentős növekedés figyelhető meg mind a közép, mind a felsőfokú végzettséget szerzők
körében. A megszerzett képzettségek alakulása tekintetében tapasztalható pozitív trend
valószínűsíthetően annak köszönhető, hogy a társadalom nagyobb rétege felismerte, hogy ‒
részben a gyors technológiai fejlődés megjelenésével - a munkáltatók az eddigieknél magasabb,
komplexebb tudást, valamint új képességeket követelnek meg alkalmazottaiktól. Tanulmányunk
utolsó részében pedig rávilágítottunk azokra az oktatási rendszerben újonnan megjelenő és
megoldásra váró problémakörökre, melyek az ipar 4.0 megjelenésével hozhatóak összefüggésbe.
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Demográfiai folyamatok és azok hatásainak értékelése Szabolcs-SzatmárBereg megyében az elmúlt két évtizedben
Evaluation of demographic processes and their effects in Szabolcs Szatmár
Bereg county in the last two decades
KÓSÁNÉ BILANICS ÁGNES1, MAKSZIM GYÖRGYNÉ NAGY TÍMEA2
Nyíregyházi Egyetem, Gazdálkodástudományi Intézet, bilanics.agnes@nye.hu
Nyíregyházi Egyetem, Gazdálkodástudományi Intézet, makszim.gyorgyne@nye.hu

Absztrakt
Kutatásunk a demográfiai folyamatok és azok hatásainak néhány sajátos aspektusára szeretné felhívni
a figyelmet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A demográfiai folyamatok közül kiemeltük a népesség
korcsoportok szerinti vizsgálatát, a belföldi vándorlást és a termékenységi ráta változását. A
demográfiai folyamatok hatás-mechanizmusai közül részletesen foglalkoztunk az iskolázottság
helyzetének értékelésével. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt húsz évben bekövetkező
minőségi változások elemzése mellett fontosnak tartottuk az iskolázottság foglalkoztatási, munkaerőpiaci kapcsolódásainak, valamint az iskolázottság és az urbanizáltság összefüggéseinek a vizsgálatát.
Megállapítottuk, hogy a hagyományos demográfia tárgyát képező jelenségek közül Szabolcs-SzatmárBereg megyében a legnagyobb változás a belföldi vándorlásban következett be 2001 óta. Az elmúlt húsz
évben csaknem négyszeresére emelkedett a vándorlási veszteség, ami a hazai megyék között a
legmagasabb. Emellett jelentős változás következett be a népesség korcsoportok szerinti arányaiban.
2001 óta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 0-14 éves korosztály népességen belüli aránya másfélszer
gyorsabban csökkent, mint ahogyan a legidősebb korosztály aránya növekedett. Ezek a kedvezőtlen
folyamatok jelentős negatív hatást gyakorolnak a vizsgált térség – egyébként sem kedvező –
iskolázottsági folyamataira.
Kulcsszavak: demográfia, iskolázottság, vándorlási veszteség, termékenységi ráta
Abstract
Our research would like to draw attention to some specific aspects of demographic processes and their
effects in Szabolcs-Szatmár-Bereg county. Among the demographic processes, we highlighted the study
of the population by age groups, internal migration and changes in the birth rate. From among the
impact mechanisms of demographic processes, we dealt in detail with the assessment of the state of
education. In Szabolcs-Szatmár-Bereg county, in addition to the analysis of the qualitative changes that
have taken place in the last twenty years, we considered it important to examine the connections between
education, employment and the labour market, as well as the connections between education and
urbanization. We found that among the phenomena subject to traditional demography, the largest
change in domestic migration has occurred in Szabolcs-Szatmár-Bereg county since 2001. In the last
twenty years, the migration loss has almost quadrupled, which is the highest among the domestic
counties. In addition, there was a significant change in the proportions of the population by age groups.
Since 2001, in Szabolcs-Szatmár-Bereg county, the proportion of the 0-14 age group in the population
has decreased one and a half times faster than the proportion of the oldest age group. These

1
2

0000-0002-7296-6790

35

Régiókutatás Szemle 2020 V. évf. 2. sz.
DOI: 10.30716/RSZ/20/2/4
unfavourable processes have a significant negative effect – which are not favourable anyway – on the
educational processes of the studied area.
Keywords: demography, education, loss of migration, birth rate
JEL kód: J19

Bevezetés
A népesedési folyamatok elemzése, a változások okainak feltárása, a demográfiai jelenségek
közgazdaságtudományi területekkel – munkaerőpiac, térbeliség, gazdasági fejlettség – való
összekapcsolása elengedhetetlen a megalapozott következtetések levonása érdekében. Mindez
feltételezi, hogy időről időre megálljunk, visszatekintsünk, értékeljük az időben lezajlott folyamatokat,
és rávilágítsunk a változásokra, illetve a jelenségek mögött meghúzódó mélyebb ok-okozati
összefüggésekre. Most mi is szeretnék megállni, és visszatekinteni az elmúlt két évtized demográfiai
folyamataira. Tesszük ezt azért, mert az elöregedés, illetve a fiatalok, az értelmiség elvándorlása az
olyan hátrányos helyzetű térségekben, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, egyre nagyobb probléma.
Kutató munkánk célja a népesedési folyamatok, illetve azok egyes aspektusának (kiemelten az
iskolázottság) elemzése 2001 és 2018 között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Bizonyos
következtetések levonása érdekében országosan és megyei szinten is értékeljük, előre jelezzük a
népesedési folyamatokat, de a megyei összehasonlítás során mindvégig kitüntetett figyelmet szentelünk
lakóhelyünk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye helyzetére. A számításokat a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) által publikált 2001–2018 közötti Statisztikai évkönyvek, Területi statisztikai évkönyvek, illetve
az egyes időszaki kiadványok adatbázisaira támaszkodva végeztük. Az időtáv (2001-2018)
megválasztásának indoka egyrészt, hogy az ezredfordulótól napjainkig jelentős változások következtek
be a demográfiai folyamatokban, és az elmúlt két népszámlást átfogó időtávban kifejezetten SzabolcsSzatmár-Bereg megyére nem készült hasonló jellegű elemzés. Másrészt az elemzésekhez felhasznált
valamennyi adat ebben az időtávban állt rendelkezésünkre egységes KSH módszertan alapján.
A bevezető gondolatok után, a kutatás során alkalmazott módszertan bemutatása következik, majd a
témához kapcsolódó fogalmak, elméletek rövid áttekintése alapozza meg a saját elemzések céljait és
hipotéziseit. Ezt követően a demográfiai folyamatok – KSH adatai alapján történő – elemzésére kerül
sor. Kutatási eredményeink, következtetéseink reményeink szerint újdonsággal szolgálnak a téma iránt
érdeklődők számára.

1. Anyag és módszer
A kutatás során a témához kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalmak feldolgozása mellett, a
következtetések alátámasztásához a statisztika módszertanát hívtuk segítségül.
A számítások során szekunder adatokkal dolgoztunk, melyekhez a KSH 2001 és 2018 közötti
adatbázisait használtuk fel.
A vizsgált térség demográfiai folyamatainak elemzésére, azok hatásainak, a jövőbeli trendek előre
jelzésére a leíró statisztika módszerei (átlag, fejlődés átlagos mértéke és üteme, viszonyszámok) mellett
a következtető statisztika módszertana közül a korreláció - és regresszióanalízist, valamint az analitikus
trendszámítást alkalmaztuk. Mivel a vizsgálati időtáv kellően hosszú, ezért előrejelzést készítettünk. Az
idősorok adatainak kiegyenlítésére számos trendfüggvény segítségével kísérletet tettünk. A
trendfüggvények összehasonlítására a szabadságfokkal korrigált reziduális varianciát használtuk fel.
(Hunyadi–Mundruczó–Vita, 2001).

2. Szakirodalmi áttekintés
A hagyományos demográfia elsődleges tárgyát négy jelenség képezi: termékenység, halandóság,
nemzetközi migráció, belső vándorlás [Kapitány (szerk.), 2015]. Tanulmányunkban a termékenység és
a belső vándorlás került kiemelésre, melynek oka, hogy a vizsgálati időtávban itt következtek be a
legjelentősebb változások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Termékenység (fertilitás) alatt a
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szülőképes korú (15-49 éves) női népességre jutó élve születések számát értjük. A belföldi vándorlás a
településhatár átlépésével járó lakóhely-változtatást jelenti [Kapitány (szerk.), 2015]. A belföldi
vándorlás fogalma szorosan összekapcsolódik a természetes és a tényleges szaporodás fogalmával. A
természetes fogyás az élve születést meghaladó halálozásból adódik, míg a tényleges fogyás a születések
és halálozások mellett figyelembe veszi a bel- és külföldi vándorlási különbözetet is. A két fogalom
összevetése azonban nemcsak módszertanilag lényeges, hanem gazdasági, társadalmi folyamatokat
befolyásoló hatása és intenzitása szempontjából is. A születések és halálozások lassan, fokozatosan
fejtik ki hatásukat, míg a vándorlás viszonylag rövid idő alatt, nagy mértékben képes megváltoztatni a
népesség számát, szerkezetét (Földvári, 2014).
A fenti fogalmak mögött rendkívül összetett gazdasági-társadalmi mechanizmusok húzódnak. Elég ha
csak az egyre elöregedő Európa társadalmi ellátórendszereinek problémáira vagy napjaink tömeges
migráció okozta gazdaságpolitikai nehézségeire gondolunk. Nem véletlen, hogy a demográfia, mint
tudomány határa napjainkra egyre közelebb került a közgazdaságtudományhoz. Ennek hátterében az áll,
hogy a gazdasági, társadalmi folyamatok értékelése szükségszerű ahhoz, hogy a demográfiai változások
következményeit kezelni tudjuk.
A rendszerváltás óta a piaci szereplők – az oktatás állami finanszírozásának csökkenésével
párhuzamosan – egyre intenzívebben fordultak a kutatási és oktatási piac felé (Rédei, 2006), ami egészen
más aspektusba helyezte többek között a demográfia iskolázottsági jellemzőinek elemzését. A
gazdasági, társadalmi folyamatok egyre összetettebb jellege kitágította a demográfia alkalmazott
módszertanát is. Az utóbbi évtizedekben hangsúlyosabbá váltak az empirikus kutatások, és az ezek
elemzésére szolgáló módszerek.
Az elméleti modellek ugyanakkor segítenek összetett rendszerben elemezni a demográfiai folyamatokat
és azok befolyásoló tényezőit. Számos elmélet elsősorban a gazdasági fejlettséghez kapcsolja a
demográfiai folyamatokat (Andorka, 1964,1969; Simon, 1969; Ekanem, 1972; Kovács, 2003; Spéder–
Kapitány, 2007; Obádovics–Bruder, 2019), míg más kutatások az időhorizontot tekintik meghatározó
tényezőnek (Notestein, 1985; Samuelson–Nordhaus, 1989; Kreiszné, 2015; Kontis–Bennett –Mathers–
Li–Foreman, 2017).
Kutatásunk szempontjából fontosnak tartjuk kiemelni Fougere és Merette (1998) együtt élő generációk
(OLG) modelljét, amely a demográfiai folyamatok és a gazdasági növekedés viszonyát elemzi. A
szerzőpáros OECD országokra végzett kutatásai alapján megállapította, hogy a népesség folyamatos
elöregedése szignifikánsan befolyásolja az egy főre jutó növekedést. E számítások alapján a demográfiai
folyamatok 2010-2050 között évente átlagosan 0,4 százalékponttal csökkentik az egy főre jutó GDP-t.
Így 2050 körül mintegy 30 százalékkal lesz alacsonyabb az egy főre jutó GDP, mint 2010-ben pusztán
az elöregedés, mint demográfiai tényező hatására. A regressziós modell eredményei Magyarországra is
alkalmazhatók. Kreiszné, Varga és Várpalotai kutatásuk során Lindh és Malmberg (2007) részletes
korcsoportbontásra épülő, Norvégiára vonatkozó becsléseit használták fel a magyar népesség
összetételének alakulására. Megállapításaik alapján a közeljövőben érdemben nem befolyásolja az egy
főre jutó növekedést a népesség korcsoportos arányainak változása. Ki kell azonban emelni, hogy ez a
becslés a korcsoportok arányait használja magyarázó változóként és nem az abszolút nagyságukat. Így
azzal nem számol, hogy a korcsoportok létszáma általában véve fokozatosan csökken. A korszerkezet
arányváltozása hangsúlyt kap az Európai Bizottság legutóbbi, 2015-ös jelentésében, az Ageing
Reportban is. Utóbbi a versenyképesség összefüggésében vizsgálja a korcsoportok közötti megoszlást.
Az Ageing Report által vizsgált trendek között szerepel a termékenységi ráta és a nettó migráció. Az
előrejelzés feltételezései szerint a termékenységi ráta a 2013-as 1,59-es értékről 2030-ra várhatóan 1,68ra, 2060-ra pedig 1,76-ra növekszik, miközben a népesség fenntartása 2,1-es érték mellett biztosított.
Ami pedig a nettó migrációt illeti 2030-ra 1,4 millió, 2060-ra 1 millió fős érték várható. (European
Commission, 2014)
Vizsgálatunk másik területe az iskolázottság, mint a demográfiai folyamatok által befolyásolt egyik
terület. Az oktatás szerepére már a klasszikus közgazdász, Adam Smith is felhívta a figyelmet, aki
szerint: „a tudás és készség az illető személy vagyonának egy része, de egyben része ama társadalom
vagyonának is, amelyhez a személy tartozik”. Schultz álláspontja az, hogy az emberi tőke része az a
tudás, ami az egyéntől el nem választható, és aminek a megszerzése hosszú és költséges folyamat.
Magyarországon az iskolázottság rendszerváltozás utáni fejlődése összhangban áll Herbison és Myers
elméletével, mely szerint a gazdaság és a társadalom fejlődése szoros oksági kapcsolatban áll a tudás
felhalmozódásával. A ’90-es évektől a gazdasági folyamatok megváltozása, a multinacionális cégek
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betelepedése, a pályázati rendszer, a jogi környezet megváltozása, a növekvő hazai vállalati szféra, az
uniós csatlakozás, az idegennyelv tudás felértékelődése stb., egyre több diplomát igénylő munkahelyet
teremtett, amihez a társadalmi élet gazdaságilag aktív szereplői megpróbáltak alkalmazkodtak. Az aktív
népesség fiatal és idősebb korosztálya egyaránt kereste helyét a felsőoktatás különböző
tudományterületein, szakjain. Egyrészük tudatosan, hiszen a már meglévő munkahely megtartása
igényelt speciális tudást, míg másokat a többlábonállás, a változó piaci körülményeknek, a fokozódó
gazdasági versenynek való megfelelés motivált. Az általunk elemzett időtáv (2001-2018) hallgatói
létszám szempontjából a felsőoktatás legintenzívebb szakaszának tekinthető, amely a 2005/2006-os
tanévben csúcsosodott ki. Ekkor ugyanis a felsőoktatásban részt vevők száma elérte a 424 ezret
(http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi007a.html). Az ezt követő években lassú,
fokozatos csökkenés figyelhető meg, amihez a demográfiai folyamatok megváltozása mellett a kormány
2010-től bevezetett, középfokú oktatást priorizáló oktatáspolitikája is hozzájárult.

3. Kutatási kérdések, hipotézisek
A témához kapcsolódó szakirodalom áttekintését követően a következő kutatási kérdéseket
fogalmaztunk meg:
Miben sajátos, egyáltalán sajátos-e a népesség korcsoportok szerinti összetétele 2001-2018 között
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében?
A népesség korcsoportok szerinti változásának intenzitása hogyan viszonyul az országos átlaghoz,
illetve a hazai megyék rangsorához?
A belföldi vándorlás hogyan befolyásolta az elmúlt két évtizedben, és hogyan befolyásolhatja a jövőben
a vizsgált megye népességszámát, valamint iskolázottsági helyzetét?
Hogyan változott Szabolcs-Szatmár-Bereg megye termékenységi rátája? Milyen helyet foglal el a hazai
megyék között?
Az ok-okozati kapcsolatok hipotézisei:
H1: Szignifikáns összefüggés van a belföldi vándorlás és egy adott térség gazdasági fejlettsége között.
H2: Szignifikáns összefüggés van egy adott térség gazdasági fejlettsége és az ott élők iskolázottsági
szintje között.
H3: Szignifikáns összefüggés van egy adott térségben az iskolai végzettség és az urbanizáltság között.

4. Demográfiai folyamatok elemzése
Demográfiai szempontból országosan és megyei szinten is a népességszám csökkenésével és fokozatos
elöregedésével kell számolni (KSH-Demográfiai évkönyv, 2019). Amíg Magyarország népessége 2001ben még valamivel több mint tíz millió fő volt, addig 2018-ban már csak 9,8 millió. Országosan 2001
és 2018 között a népesség folyamatos, lassú csökkenése figyelhető meg, a csökkenés évi átlagos mértéke
mintegy 25 ezer fő.
A népesség számát megyei szinten vizsgálva a legnépesebb megye egyértelműen Pest megye. A dobogó
következő két fokán Borsod-Abaúj-Zemplén (kb. 650 ezer fő), valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye (mintegy 560 ezer fő) áll.

4.1. Népesség korcsoportok szerinti vizsgálata
Kutatásunk szempontjából fontos megvizsgálni a népesség korcsoportok szerinti megoszlását, illetve az
időbeli változások irányát és mértékét. Magyarországon a 0-14 éves korcsoport népességen belüli száma
2001-ről 2018-ra 270 ezer fővel, népességen belüliaránya 2%-kal csökkent. Az országos tendenciához
hasonlóan valamennyi megyében csökkent a 0-14 éves korcsoport aránya, a legkisebb mértékű
csökkenés Pest megyében tapasztalható. Pest megye viszonylag kedvező értéke a főváros meghatározó
szerepének, valamint a belföldi vándorlásnak köszönhető. A gazdaságilag fejletlenebb, elsősorban keleti
megyékből évről évre egyre növekvő számú aktív népesség vándorol a főváros irányába.
(https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/belfvand17.pdf)
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A 0-14 éves korosztály népességen belüli arányát megyei bontásban elemezve, a legintenzívebb
csökkenés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tapasztalható az elmúlt 18 évben, mértéke több mint
kétszerese (4,5%) az országosnak (1. ábra).
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1. ábra: A népesség korcsoport szerinti előrejelzése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2001-2021
között
Figure1: Population forecast by age group in Szabolcs-Szatmár-Bereg county between 2001-2021
Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján, 2020

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 0–14 évesek 2001-ben a megye lakosságának 20,4%-át tették ki,
ami 2018-ban mindössze 15,9% volt. Számuk 2001-től 2018-ig az országos átlagot meghaladóan
csökkent, 120 ezerről 89 ezer főre. Az alap-, közép- és felsőoktatás létszámszerkezetét ez a tény már
önmagában alapvetően befolyásolja. Amennyiben ez a tendencia intenzitásában nem mérséklődik, úgy
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a hozzá hasonló értékekkel rendelkező megyék (Békés, Hajdú-Bihar)
számára ez problémát jelenthet a jövőben a munkaerő kereslet, vagy akár az iskolázottság
szempontjából. Lineáris trendanalízis alapján készített előrejelzésünk szerint 2021-re várhatóan 83 ezer
főre csökken a 0-14 éves korosztály létszáma.
Az iskolázottság, különösen a felsőoktatás közeljövője szempontjából értékelnünk kell a 15-64 év
közötti korosztály népességen belüli arányának változását is. Ebben a korcsoportban országos szinten
csaknem 460 ezer fős csökkenés jellemző, a 15-64 éves korosztály népességen belüli aránya pedig 1,7%kal csökkent 2001 és 2018 között.
A megyék között a legkedvezőbb értékkel (+1,6%) ez esetben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
rendelkezik, ahol egyedülállóan a megyék között növekedett ezen aktív korosztály népességen belüli
aránya az elmúlt közel 20 évben. Míg 2001-ben a népesség 66,7%-át tette ki ez a korosztály, addig 2018ra arányuk 68,3%-ra nőtt. A legnagyobb csökkenés Pest (-2,8%) és Veszprém megyében (-2,7%)
következett be. Ha az arányok helyett az abszolút számokat vizsgáljuk meg, akkor már kevésbé kedvező
a helyzet, hiszen a vizsgálati időtávban 393 ezerről 381 ezer főre csökkent a 15-64 évesek száma
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Előrejelzésünk alapján számuk 2021-re várhatóan további 1100
fővel csökken.
Az 1. táblázat alapján elmondható, hogy a legnagyobb változás a legidősebb korosztályban következett
be az elmúlt 18 évben. Országosan 3,8%-kal nőtt a 65 év felettiek aránya. 2001-ben a népesség 15%-a
volt 65 év feletti, 2018-ban pedig már közel 19%-a. Míg 2001-ben valamivel több, mint 1 millió 500
ezer volt a 65 év feletti népesség száma, addig 2018-ra elérte az 1 millió 800 ezret. Lassan de
folyamatosan öregszik a magyar lakosság, mely alól egyetlen megye sem kivétel. A megyék között
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest és Győr-Moson-Sopron megye viszonylag kedvezőbb értékekkel
rendelkezik, de ezekben a megyékben is 3% körüli a legidősebb korosztály népességen belüli arányának
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növekedése 2001-hez képest. Ami az abszolút számokat illeti, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
2001-ben 76 ezer fő tartozott a 65 év felettiek korcsoportjába, 2018-ra ez az érték 88 ezer főre
emelkedett, így a növekedés üteme közel 16%.
1. táblázat: A népesség korcsoport szerinti struktúrájának összehasonlítása országosan és Szabolcs-SzatmárBereg megyében 2001-ben, illetve 2018-ban
Table1: Comparison of the structure of the population by age group nationally and in Szabolcs-Szatmár-Bereg
county in 2001 and in 2018.

Korcsoport jellemző
0-14 évesek száma, ill. aránya
15-64 évesek száma, ill. aránya
65-X évesek száma, ill. aránya
0-14 évesek aránya a népességen
belül
15-64 évesek aránya a népességen
belül
65-X évesek aránya a népességen
belül

Változás 2001-ről 2018-ra
Országosan
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében
csökkent 270 ezer fővel, ill.
csökkent 31,5 ezer fővel, ill.
2%-kal
4,5%-kal
csökkent 459 ezer fővel, ill.
csökkent 12 ezer fő, ill.
1,7%-kal
nőtt 1,6%-kal
nőtt 307 ezer fővel, ill. nőtt
nőtt 31,5 ezer fővel, ill. nőtt
3,8%-kal
2,9%-kal
csökkent 2,1%-kal
csökkent 4,5%-kal
(2001:16,6%; 2018:14,5%)
(2001:20,4%; 2018:15,9%)
csökkent 1,8%-kal
nőtt 1,6%-kal
(2001:68,3% 2018:66,5%)
(2001:66,7%; 2018:68,3%)
nőtt 3,8%-kal
nőtt 2,9%-kal
(2001:15,1%; 2018:18,9%)
(2001:12,9%; 2018:15,8%)

Forrás: Saját számítás és szerkesztés KSH adatok alapján

A megyék között 2018-ban Pest megye után Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rendelkezett ugyan a
legfiatalosabb korstruktúrával, a 0-14 éves korúak népességen belüli aránya azonban intenzíven
csökkent az elmúlt közel 20 évben.
2001 és 2018 között a lakosság korcsoport szerinti vizsgálatából megállapítható, hogy országosan a
népesség folyamatosan öregszik, hiszen a legidősebb korosztály népességen belüli aránya növekedett,
míg a legfiatalabb korcsoporté és a középső, aktív korosztályé csökkent. Az elmúlt közel húsz évben a
0-14 évesek népességen belüli aránya 2%-kal csökkent, míg a 65 év felettieké ennek közel kétszeresével,
3,8%-kal növekedett országosan. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legfiatalabb korcsoport
arányának csökkenése 4,5% volt a vizsgálati időtávban, ami az országosnak (-2,1%) több mint
kétszerese, a megyék között pedig a legintenzívebb. A legidősebbek arányának növekedése (2,9%)
ugyanakkor némileg mérsékeltebb, mint az országos (3,8%).

4.2. Természetes és tényleges fogyás
A természetes fogyás jelensége valamennyi megyét érinti, legintenzívebben Bács-Kiskun és Békés
megyét. 2001-ben csupán ebben a két megyében haladta meg a 2000-et a természetes fogyás, 2018-ra
pedig további öt megyében (Pest, Fejér, Baranya, Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén) emelkedett 2000
fölé ez az érték. A legkedvezőbb helyzetben e mutató szempontjából Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
van, 2001-ben alig haladta meg a 300-at a természetes fogyás, 2018-ra azonban több mint négyszeresére
nőtt, de még így is megtartotta legjobb pozícióját. A tényleges fogyás Pest, illetve Győr-Moson-Sopron
megye kivételével valamennyi megyében jellemző 2001 és 2018 között. E két megye pozitív mérlege a
belföldi,
illetve
nemzetközi
vándorlások
pozitív
egyenlegéből
adódik.
(https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd006b.html)
2001-ben a tényleges fogyás a megyék átlagában mintegy 300 fő volt, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye esetében jóval magasabb, sőt a megyék között a legmagasabb értéket (kb. 2000 fő) mutatja. (2.
ábra) Mindez a nagyszámú belföldi elvándorlásnak köszönhető (elsősorban a központi régió irányába),
hiszen a természetes fogyás itt a legkedvezőbb. 2018-ban a belföldi vándorlás megyei átlaga -430 fő,
ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében -5400 fő. Így a tényleges fogyás 2018-ban Borsod-AbaújZemplén megye után (-5800 fő) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt a második legmagasabb.
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2. ábra: Belföldi vándorlási különbözet a magyar megyék összehasonlításában 2001-ben, illetve 2018ban
Figure2: Domestic migration difference in the comparison of Hungarian counties in 2001 and in 2018
Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján

Az elmúlt húsz év távlatában Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében csaknem négyszeresére emelkedett a
belföldi vándorlási veszteség, míg 2001-ben a vándorlási veszteség 1400 fő volt, addig 2018-ra 5500
főre emelkedett. Az országon belüli vándorlási egyenleg csupán hat megyében mutat pozitív értéket:
Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Vas megyében. A pozitív rangsor
élén Pest megye (kb. 17000 fő) áll, melyet Győr-Moson-Sopron (kb. 4400 fő) és Fejér megye (kb. 1400)
követ. Összefüggést feltételezve a belföldi vándorlási veszteség és a gazdasági fejlettség változása
között, megvizsgáltuk a két változó közötti korrelációs kapcsolatot. Magyarázó változónak az egy főre
jutó GDP (mint a gazdasági fejlettség jelenleg leggyakrabban alkalmazott mutatója) 2001 és 2018
közötti értékeit tekintettük, eredményváltozónak pedig a belföldi vándorlás 2001 és 2018 közötti
értékeit. Számításaink alapján a két változó közötti összefüggés jelen feltételek mellett nem tekinthető
szignifikánsnak (r=0,16; p=5%). Ennek lehet az a magyarázat, hogy a vándorlási veszteség nem
elsősorban a gazdasági fejlettséggel magyarázható, hanem sokkal inkább társadalmi, kulturális okokkal,
egyéni életpályákkal. Jelen tanulmányban a nemzetközi vándorlás vizsgálatával egyrészt azért nem
foglalkozunk, mert az elmúlt két évtizedben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyságrendileg a
belföldi vándorlás volt meghatározóbb jelenség, másrészt terjedelmi korlátok miatt.

4.3. Termékenységi ráta
A demográfiai folyamatok megértése szempontjából fontosnak tartjuk a termékenységi ráta
változásának vizsgálatát. 2011-ben az ország valamennyi megyéjében csökkent a termékenység az előző
évhez képest, az eltérés azonban lényeges az egyes területi egységek között. A teljes termékenységi
arányszám országosan a valaha mért legalacsonyabb, 1,24 volt, ami 5,3%-os csökkenést mutat az előző
évhez képest. A legnagyobb visszaesés Békés (11%), valamint Jász-Nagykun-Szolnok (10,1%)
megyében tapasztalható, de az országos átlagot jóval meghaladó visszaesés következett be SzabolcsSzatmár-Bereg (8,4%), illetve Bács-Kiskun megyében (7,2%) is. Ezzel szemben 3% alatti a csökkenés
Heves, Fejér és Vas megyében. A termékenység eltérő arányú visszaesése azonban nem változtatta meg
lényegesen a megyei sorrendet, hiszen továbbra is Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg
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megye képviseli a legmagasabb termékenységű területeket, a harmadik legmagasabb értékkel pedig Pest
megye rendelkezik. A legalacsonyabb a teljes termékenységi arányszám Békés, valamint Csongrád
megyében. (http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00)

4.4. Iskolázottság
Egy térség fejlődésében meghatározó szerepe van az ott élők iskolai végzettségének, melyet többféle
indikátorral fejezhetünk ki. A speciális, magas hozzáadott értéket képviselő vállalkozásokat azok a
térségek/megyék vonzzák, ahol magasan képzett, speciális munkaerő áll rendelkezésre. Ezeknek a
vállalkozásoknak a koncentrálódását a tudástranszfer mint pozitív külső hatás jelentősen befolyásolja.
Az agglomerációs előnyök keletkezésének egyik fontos eleme ugyanis a nagyszámú, jól képzett,
speciális tudással rendelkező munkaerő.
Magyarországon a népesség iskolai végzettségében jelentős mennyiségi és minőségi változások
következtek be 2001 és 2018 között (3. ábra), amely a népesség elvégzett osztályszámának, de
különösen a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának és arányának dinamikus növekedésében
érhető tetten. A 2011. évi adatok alapján Magyarországon az általános iskola 8. évfolyamánál
alacsonyabb végzettségűek aránya csaknem 5% volt, a népesség 38%-a rendelkezett középfokú
végzettséggel, a felsőfokú végzettségűek aránya pedig 9% körül alakult. Napjainkban elenyésző (kb.
1%) azok aránya, akik még az általános iskolát sem fejezik be, a népesség 44%-a középfokú, és 16% a
felsőfokú végzettségűek aránya.
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3. ábra: A népesség %-os megoszlása az iskolázottság szintje szerint Magyarországon 2001-ben és
2018-ban
Figure3: Percentage distribution of the population according to the level of education in Hungary in 2001
and in 2018
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ezek az értékek jóval alacsonyabbak, bár a népesség iskolázottsága
folyamatosan javul: az általános iskola 8. osztályával sem rendelkezők aránya 7,5%, a legalább
érettségivel rendelkezők aránya 35%, a diplomával rendelkezőké pedig 12%. Az elmúlt években a
legintenzívebben a legalacsonyabb és a legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya változott.
A 8 osztállyal sem rendelkezők aránya a 2001-es 16%-ról 2011-re 7,5%-ra csökkent, míg a diplomásoké
7%-ról 12%-ra emelkedett. A felsőoktatásban egyre többen és egyre hosszabb ideig vesznek részt. A
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fiatalok egyre több időt töltenek az iskolapadokban, meghosszabbodott a tanulás ifjúsági életszakasza.
Ennek következtében a fiatalok később állnak munkába, ugyanakkor az idősebb generációknál jóval
iskolázottabbak.
A népesség legmagasabb befejezett iskolai végzettségét megyei összehasonlításban megvizsgálva az
egyetemet és főiskolát végzettek száma és aránya kiemelkedő Pest megyében (kb. 172000 fő), melyet
Borsod-Abaúj-Zemplén (kb. 68500 fő), valamint Hajdú-Bihar megye (kb. 64000 fő) követ. SzabolcsSzatmár-Bereg megye mintegy 52000 fővel a középmezőny végén foglal helyet. Az érettségivel
rendelkezők számát tekintve a megyék sorrendje az előbbihez hasonlóan alakul. Az iskolázottságban
meghúzódó negatív tendenciát jól mutatja azoknak a száma, akik még nyolc általánossal sem
rendelkeznek. Ezek száma abszolút értelemben is a legmagasabb Borsod-Abaúj-Zemplén, illetve
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ebből arra következtethetünk, hogy az iskolázottság szintje is
szorosan összefügg egy adott térség fejlettségével, gazdasági helyzetével.
A foglalkoztatottságra, a munkaerőpiac helyzetére ugyancsak jelentős hatással van az iskolai végzettség.
Országosan a legmagasabb a foglalkoztatottak aránya a felsőfokú végzettségűeknél (83%), ezt követik
a szakmai oklevéllel rendelkező középfokú végzettségűek (75%), majd az érettségizettek (69%). A
foglalkoztatottak aránya a legfeljebb általános iskolát végzettek körében mindössze 39%, az általános
iskolai végzettséggel sem rendelkezők esetében pedig 27%.
Ennél sokkal tarkább képpel találkozunk, ha megyei szinten folytatjuk tovább a vizsgálatot. A
legkedvezőbb arányokkal most is Pest megyében találkozunk, ahol minden negyedik ember diplomás.
Viszonylag kedvező képet mutat még Hajdú-Bihar, Csongrád és Győr-Moson-Sopron megye.
A megyei rangsorokon túl megállapítható az is, hogy egy adott térség gazdasági fejlettsége és az ott élők
iskolai végzettsége között szignifikáns, közepesnél szorosabb kapcsolat van (r=0,66; p=5%)3. Továbbá
a magasabb iskolai végzettségű népesség jellemzően a nagyvárosokban és a magasabb igazgatási rangú
városokban él. A települések igazgatási rangjának csökkenésével nő az alacsony(abb) iskolázottságúak
aránya. Az arányeltolódás oka, hogy az elhelyezkedési lehetőségek elsősorban az ipari, közigazgatási
centrumokhoz kötöttek. Így végeredményben az urbanizáltság foka és az iskolázottság szintje között is
szoros összefüggés mutatkozik. A városoknak az oktatásban játszott szerepét jól jelzi, hogy szoros
kapcsolat van a városok száma és felsőfokú nappali tagozaton tanulók száma között (r=0,91; p=5%)4.

5. Következtetések
A témához kapcsolódó szakirodalom áttekintését követően megállapítottuk, hogy a demográfiai
kutatásokban az elmélet és az empíria intenzív összefonódása figyelhető meg.
Magyarország tényleges létszáma összességében, és a 65 év felettiek korcsoportja kivételével
valamennyi korcsoportban csökkent 2001-ről 2018-ra. Az egyes korcsoportok népességen belüli
arányának változása azonban eltérő: országosan a 0-14 éves korosztály népességen belüli aránya 2001ről 2018-ra 2%-kal, a 15-64 éves népességé 1,7%-kal csökkent, míg a 65 év fölöttieké 3,8%-kal
emelkedett. Valamennyi megyében csökkent a 0-14 éves korcsoport aránya 2001 és 2018 között, a
legkisebb mértékű csökkenés Pest megyében tapasztalható, a legintenzívebb csökkenés pedig SzabolcsSzatmár-Bereg megyében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legfiatalabb korcsoport népességen
belüli aránya az elmúlt 18 évben 4,5%-kal csökkent, ami több mint kétszerese az országosnak. Számuk
2001-től 2018-ig az országos átlagot meghaladóan csökkent, 120 ezerről 89 ezer főre, ami az elöregedés,
a munkaerő-piaci kereslet, az alap-, közép- és felsőoktatás jövője szempontjából (sok egyéb közvetlen
vagy közvetett kapcsolódás mellett) problémát jelenthet. Analitikus trendszámításon alapuló
előrejelzésünk szerint 2021-re várhatóan 83 ezer főre csökken a 0-14 éves korosztály létszáma. A
középső, 15-64 éves korosztály népességen belüli aránya egyedülállóan a megyék között SzabolcsSzatmár-Bereg megyében 1,8%-kal emelkedett, azonban a legidősebb korosztály arányának növekedése
ennél jóval magasabb (2,9%) volt. A megyék között az a sajátos helyzet állt elő 2001-2018 között, hogy
a legfiatalabb korcsoport arányának csökkenése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt a legnagyobb,
miközben az aktív korúak aránya kizárólag ebben a megyében nőtt.
3

A korrelációs kapcsolat vizsgálata az egy főre jutó GDP és az egy főre jutó felsőfokú végzettséggel rendelkezők
között valósult meg megyei keresztmetszeti adatok alapján.
4
A kapcsolatszorossági mutató a felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma és a városi népesség száma közötti
összefüggést jelzi megyei keresztmetszeti adatok esetén.
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Az iskolázottság szempontjából megállapítottuk, hogy Magyarországon a népesség elvégzett
osztályszámának, de különösen a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának dinamikus növekedése
jellemző. Napjainkban a népesség 44%-a középfokú, 16%-a felsőfokú végzettségű, és elenyésző (kb.
1%) azok aránya, akik még az általános iskolát sem fejezik be. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ezek
az értékek alacsonyabbak, a legalább érettségivel rendelkezők aránya 35%, a diplomával rendelkezőké
12%, különösen kedvezőtlen azonban az általános iskola 8 osztályával sem rendelkezők aránya (7,5%),
ami magasan az országos átlag felett van.
A demográfia és az iskolázottság közvetlen és közvetett hatásmechanizmusának vizsgálata során oksági
összefüggéseket tártunk fel. A belföldi vándorlási veszteség és a gazdasági fejlettség változása között
pozitív irányú, gyenge korrelációs kapcsolat van (r=0,16). Ebből arra is következtethetünk, hogy az
elvándorlás nem elsősorban a gazdasági fejlettséggel, hanem sokkal inkább egyéni életpályákkal van
összefüggésben. Közepesnél erősebb korreláció mutatkozik ugyanakkor az iskolázottság szintje és a
gazdasági fejlettség között (r=0,66). Igen szoros kapcsolatot mutattunk ki az iskolázottság szintje és az
urbanizáltság foka között (r=0,91), hiszen egyre inkább felértékelődik a városok szerepe az oktatásban.

Összefoglalás
Bár Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jelenleg is az egyik legfiatalabb korstruktúrával rendelkezik,
azonban a korcsoportarányok változásának intenzitása a megye elöregedésének fokozódását jelzi. A
megye demográfiai helyzetét tovább rontja hátrányos helyzete és speciális geopolitikai jellemzői.
Utóbbi közül két sajátossága is van a megyének: az egyik a periférikus elhelyezkedés (keleti
határmentiség), hiszen Szlovákiával, Ukrajnával és Romániával is határos, a másik igen differenciált
településszerkezete. A differenciáltságból adódóan a megyeszékhely, Nyíregyháza (130 ezer lakosával)
országosan is jelentős város, hatása a megyére meghatározó, míg a megye további városai közül
egyiknek sem haladja meg a népessége a 20 ezer főt. A városok mellett a megyében túlnyomóan
aprótelepülések találhatók, melyek népesség megtartó ereje fokozatosan csökken.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének az oktatás és az iskolázottság jövője szempontjából a demográfiai
korcsoportok kedvezőtlen arányváltozása mellett a nagyszámú, bel- és külföldi vándorlás további
kihívást jelent. Bár az iskolázottság területén pozitív változások következtek be az elmúlt 20 évben,
azonban a megye iskolázottsági adatai még mindig elmaradnak az országos átlagtól, és különösen nagy
a lemaradás az általános iskola 8 osztályával sem rendelkezők területén. Problémát jelent továbbá a
belföldi vándorlásból adódó népességfogyás, hiszen az elmúlt húsz évben Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében csaknem négyszeresére emelkedett a belföldi vándorlási veszteség.
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A szociális elszigeteltség jelenléte Hajdú-Bihar megye tanyáin
The presence of the social isolation on the homesteads of Hajdú-Bihar
county
ORBÁN SZ. G.
Debreceni Egyetem, Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Phd hallgató,
szabolcsorbn@gmail.com

Absztrakt
A tanyán élők helyzete mindig is meglehetősen deprivált volt, hiszen rengeteg hátráltató körülménnyel
kell nap mint nap megküzdeniük, amit az állandóan leküzdendő távolságokon túl tovább nehezít az,
hogy társadalmi kapcsolataik száma jellemzően alacsony, ami az életkor előrehaladtával, majd
árnyoldalainak megjelenésével sok esetben tovább redukálódik, minek következtében létrejöhet egy
speciális jellemzőkkel rendelkező szociális izoláció. Vizsgálatom elsődleges célja a Hajdú-Bihar
megyében található tanyán lakók szociális elszigeteltségének felmérése volt, másodsorban arra
kerestem a választ, hogy milyen szociodemográfiai tényezők vannak hatással erre az objektív
állapotra. A kutatás alapját a megye összes járásában felvételezett survey adta, melynek összesített
adataiból általánosítani lehet a tanyalakók elszigeteltségének mértékére. A vizsgálat eredményei azt
mutatják, hogy a vizsgált populációban minden ötödik tanyalakó valamilyen szinten szociálisan
elszigeteltnek tekinthető.
Kulcsszavak: tanya, tanyai élet, szociális elszigeteltség, idős, tanyagondnokok
Abstract
The situation of those living on the homesteads has always been quite deprived, as they have to deal
with a lot of obstacles every day, which is further aggravated by the fact that their social relations are
typically low, which in many cases decreases with age as a result, social isolation with special
characteristics may arise. The primary goal of my study was to assess the social isolation of the
homestead inhabitants in Hajdú-Bihar County, and secondly, I sought the answer to what sociodemographic factors affect this objective state. The research was based on a survey conducted in all
districts of the county, from the aggregated data of which it is possible to generalize to the degree of
isolation of the homesteads. The results of the study show that every fifth homestead inhabitant of the
study population can be considered socially isolated at some level.
Keywords: homestead, life on the homestead, social isolation, old, homestead janitors
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Bevezetés
A tanyai életnek vannak hátrányai, mint a zárt település közösségétől, szolgáltatásaitól és
intézményeitől való távolság, a mindennapi életvitel nehézségei, a közösségi élet hiányzó terei, a
áldozat és kiszolgáltatottság, a csekély népesség utánpótlás vagy a rossz közlekedési feltételek. Ezeket
feledtetik az előnyei, a természethez való közelség, az egészséges lakókörnyezet, a szabadság, az
önállóság, a föld szeretete, mezőgazdasági termelés kapcsán kiegészítő jövedelem szerzése vagy akár
a megszokás (Romány, 1973). A tanya értékei sokat jelentenek a vidéki embereknek (Dajnoki et al.,
2019), hiszen négy emberből három minden gond ellenére a tanyán akar maradni (Dulai, 2003). Annyi
szállal kötődnek a földhöz, a tájhoz, főleg az idősebbek, hogy azokat a szálakat nehéz lenne
elszakítani.
Az emberek társadalmi kapcsolatai viszont a kor előrehaladtával egyébként is jellemzően csökkenni
kezdenek, ugyanis az öreg kor beköszöntével egyre kevésbé egészségesek (Dajnoki, 2011, 2012, 2014;
Dajnoki–Balázs-Földi, 2016) és mobilisak, ami akadályozza őket a társas interekciókban való
részvételben, társadalmi életük beszűkül, leépül, emberi kapcsolataik száma csökken (KSH, 2004). A
tanyai magányban élő emberek esetében a különböző szociális és társadalmi hátrányok ráadásul fel is
halmozódnak, sorsukat pedig tovább nehezíti, ha nincsenek gyermekeik, ha özvegyek, és persze ha
csak alacsony havi pénzbeli ellátásra számíthatnak, amiből sajátos életvezetési stratégiákkal
kénytelenek a mindennapi megélhetésért küzdeni. Az időbeli és térbeli távolságok ennek megfelelően
a tanyalakók esetében egyfajta szociális elszigeteltséghez vezetnek.
A szociális elszigeteltséget, más néven szociális izolációt a pszichológia tudománya vizsgálja több
aspektusból. A társas támogatás hiánya, vagy alacsony szintje kapcsán említik. Ide tartozik, ha valaki
nem házas, egyedül él, és elenyésző számú és minőségű kapcsolata van rokonokkal, barátokkal vagy
más külső személyekkel (Ocsovszky et. al., 2020). A másokhoz való kötődés ugyanolyan alapvető
szükséglet, mint az evés vagy az ivás. Nem véletlenül alakult úgy a történelem során, hogy a
legsúlyosabb tettek büntetése a társadalomtól való elszigetelés (Yang-Victor, 2011). A történelem
során már korán felismerték a jelentőségét, de annak kapcsán csak igen későn, a 20. század végén
születtek vizsgálatok a mérésére. A Nottingham Health Profile (NHP) nevű kérdőívet az 1980-as évek
elején dolgozták ki az Egyesült Királyságban, ami ma már egy általánosan használt mérőeszköz
amivel orvosi szempontból mérik többök között a szociális elszigeteltség mértékét is (Hunt et. al.,
1981).
Vizsgálatom során célként fogalmaztam meg, hogy a Hajdú-Bihar megyei tanyák tekintetében
felmérem a szociális elszigeteltség előfordulását és mértékét egy másfajta apektusból, méghozzá
szociológiai szempontból, melyre példa ezidáig még nem volt, ami így újszerű érdeklődése lehet a
társadalmi élet összetevőit vizsgáló szociológia tudománynak.
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Kutatási kérdésként merült fel részemről elsőként az, hogy mely szociodemográfiai tényezők azok,
amik leginkább hatással vannak a tanyalakók szociális elszigeteltségére, másfelől pedig, hogy az egyes
tényezők összefüggésben vannak-e egymással, végül pedig arra kerestem a választ, hogy egy összetett
mutatóval lehetséges-e a tanyalakók elszigeteltsége kapcsán egyfajta index létrehozása a jobb
átláthatóság és az általános kategorizálás érdekében.

1. Témafelvetés
1.1. Mi is a tanya?
Az alföldi tanyák világa egy jellegzetes hungarikum, ami az Európai Unió számára egy idegen
jelenség. Korábban külterületi települést értettek a tanya címszó alatt, ma pedig már közigazgatási
fogalomként használjuk a tanya meghatározást, azonban egységes meghatározása továbbra sincs,
pedig a tanyák értelmezését, vizsgálatát egyaránt végezték többek között néprajzkutatók,
szociológusok, geográfusok, és jogászok is, akik így végső soron valamennyien hozzájárultak ahhoz,
hogy gazdag irodalom álljon rendelkezésre a témában (Solymosi, 1980).
Györffy István néprajzkutató tanya-fogalom meghatározása az egyik legkorábbi, ugyanakkor abban
minden lényeges tanyajegy megtalálható, ezért is hivatkozik arra a legtöbb kutató munkáiban
(Hollander, 1980; Romány, 1973). A Nagykun tanya című írásában az olvasható, hogy „a tanya alatt
alföldszerte olyan épületet vagy telepet értenek, mely a város, ritkán a falu külső határában, nyáron a
gazdasági munka középpontja, télen pedig rendesen a nagy jószág teleltető helye (Györffy, 1910).
Magyar Anna, a Csongrád Megyei Értéktár Bizottságának elnöke a tanya Hungarikumok
Gyűjteményébe történő felvételéhez készített javaslatában megfogalmazott definíciója már egy
merőben modern oldalról közelíti meg a tanya meghatározását, ugyanis szerinte a tanya “a társadalmi
evolúció tradicionális értékteremtő, önfenntartásra képes, történelmünkben gyökerező, hagyományok
tiszteletére,

generációk felhalmozott

tapasztalataira

épülő

élettér

és

családokat

fenntartó

multifunkcionális munkahely“ (Magyar, 2017).

1.2. A tanyás régiók lehatárolása
Erdei Ferenc (1976) tapasztalatai alapján már az 1940-es években felvázolta hazánk, azon belül pedig
az Alföld tanyás részeit. Az ország leginkább tanyásodott területei a megyék határait átlépve a
Homokhátság széles területe (Bács-Kiskun megye, Pest megye, Csongrád megye egyes területei), a
Nyírség területe (Hajdú-Bihar, Szabolcs Szatmár-Bereg megye egyes területei), illetve a Szegedtől
Békéscsabáig nyúló környéke (Békés megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye egyes területei). A
szakirodalmi források és kutatások a hasonlóságok mellett jellegzetességeket is feltártak a három
területen, ugyanis különböző tanyatípusok különíthetőek el az egyes térségekben. Kecskemét

48

Régiókutatás Szemle 2020 V. évf. 2. sz.
DOI: 10.30716/RSZ/20/2/5
környékén szórványokat, Békés megyében a sortanyákat, Nyíregyháza térségében a bokortanyákat
találjuk (Romvári, 2017).
Pontos összeírás a tanyák és azok lakosai vonatkozásában utoljára az 1990-es népszámláláskor állt
rendelkezésre, ezért a 2011-es évben indult Tanyafejlesztési Program keretében szükségképpen
felmérték az ország tanyás részeit, melyhez az MTA RKK ATI és a VÁTI Kht. 2005-ben végzett
vizsgálatának adatait adaptálták (Váti, 2005). A kutatás eredményei kapcsán a 97/2005. (XII.25.)
OGY. határozat tartalmazza azt a ma is aktuálisnak tekinthető térképet, mely az ország tanyás
területeit mutatja meg, ami harmonizál a korábbi szakirodalmak eredményeivel, továbbá a legutóbbi
Népszámlálás adataival is (1. ábra).

1. ábra: Tanyás térségek Magyarországon
Figure 1: Homestead areas in Hungary
Forrás: T97/2005. (XII. 25.) OGY. határozat, 2005.
A Hajdú-Bihar megyei tanyavilág leginkább a Hajdúnánási, a Hajdúböszörményi, a Debreceni, a
Hajdúhadházi és a Nyíradonyi járásban él tovább, de jellemzően a megyében mindenhol találunk
elszórtan tanyákat, a lakott településektől távolodva viszont azok száma fokozatosan csökken.

2. Anyag és módszer
2.1. A vizsgálat anyaga
A tanyák számának meghatározásán túl az ott lakók lélekszámának meghatározása sem kisebb feladat.
A tanyalakók száma több forrásból is kinyerhető. Elsőként a legutóbbi 2011-es népszámlálás adatai
mutatnak irányt, mely alapján Hajdú-Bihar megye lakossága 539674 fő, melyből a külterületen lakók
száma 27450 fő volt, a tanyákon pedig mintegy 13292 fő élt. Egy másik forrás a KSH
helységnévtárának adathalmaza. A kigyűjtött és összesített 2019-es adatok alapján megállapítottam,
hogy 7176 fő élt tanyákon.
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Végül a tanyagondnoki szolgálatoktól beszerzett adatokat rendszereztem, mely alapján a kérdőívezés
időszakában, a tanyagondnoki szolgálatok illetékességi területein mintegy 3041 tanyát összesítettem,
melyek aktuális népességszáma hozzávetőlegesen 7088 fő volt. Kutatásom populációja ez utóbbi,
legfrissebbnek és leghitelesebbnek tűnő adat alapján került meghatározásra. Az összefüggő, falusias
részeket, amik Debrecen, Hajdúnánás, Bocskaikert és Hortobágy külterületeire jellemzőek a torzítás
elkerülése végett kihagytam, így végül 1951 tanyát vettem alapul, melyek lakosságának pontos száma
nem volt ismert, tekintettel arra, hogy a tanyákon sok esetben nemcsak egy fő él. A vizsgált populáció,
akiktől ténylegesen mintavételre került sor ennek megfelelően alakult. 665 tanya egy-egy lakója lett
megszólítva, melyből 558 került felvételezésre, akik véleménye alapján a teljes tanyai populációra
általánosítani lehet.

2.2. A vizsgálat módszere
A primer kutatás keretében a mennyiségi (kvantitatív) módszer alapján kérdőívezéses formában
végeztem adatgyűjtést, melyek alapján tények, vélemények feltárására kerülhetett sor, amikből
általánosítani lehet az eredményeket. Figyelembe véve az egyes járások tanyai népességének arányát a
tanyalakók

vonatkozásában

szisztematikus

mintavétellel

kívántam

végrehajtani

a

lakók

megkérdezését. A tanyán lakó személyek közül egyet kiválasztottam, majd neveiket „abc” sorrendbe
tettem. A nevek közül az elsőt random módon, azt követően minden harmadikat kijelöltem, így állt
össze a mintavételi keret, vagyis a kiosztandó kérdőívek száma.
Az adatokat az SPSS statisztikai program segítségével rögzítettem és elemeztem.

2.3. A megkérdezett tanyalakókra vonatkozó általános adatok
A vizsgált minta 61%-a nő volt, míg 39%-a férfi. 558 válaszadóból 257 fő volt 61 éven felüli, ami
46%-os arány, melyen belül 60%-os arány volt a nőké. A háztartások leginkább 1 személyesek
(32,5%) illetve 2 személyesek (32,5%), ami a minta 2/3-át teszi ki (2. ábra).
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2. ábra: Tanyai háztartások létszáma az életkor eloszlásában
Figure 2: Number of homesteads households in the age distribution
Forrás: Saját szerkesztés, 2019
A legközelebbi zárt településtől lévő távolságból érezhető a tanyák külterületi elhelyezkedése. 545
válaszoló 47,2%-a (257 válasz) 2000m-nél távolabb jelölte meg a tanyája elhelyezkedését, ezzel
szemben 500 m-n belüli távolságot csak 15% (82 válasz) jelölt (1. táblázat).
1. táblázat: A legközelebbi zárt településtől való távolság kapcsán kapott válaszok eloszlása
Table 1: Distribution of responses received in relation to the distance from the nearest closed
settlement
Távolság (méter)

A legközelebbi zárt településtől való távolság kapcsán kapott válaszok (darab)

0-500
501-1000
1001-2000
2000 fölött
Összes válasz

82
90
116
257
545

Forrás: Saját szerkesztés, 2019
A közeli zárt településre járás gyakorisága kapcsán a munkába és az iskolába járást leszámítva 550
értékelhető válasz érkezett, melyekből az összesítést nézve megállapítható, hogy a válaszolók mintegy
87,5%-a (481 válasz) legalább heti 1 alkalommal fordul meg a közeli településen, melyből 35,5% (195
válasz) napi rendszerességgel jár oda és csak 8,3% (46 válasz) kevesebb mint havi 1-2 alkalommal (3.
ábra).
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3. ábra: A tanyalakók közeli zárt településre járásának gyakorisága
Figure 3: Frequency of the homestead inhabitants going to a nearby closed settlement
Forrás: Saját szerkesztés, 2019
A szórt tanyák lakói kevésbé és ritkábban vannak kapcsolatban szomszédaikkal, bár jobbára csak rájuk
számíthatnak, míg a tanyautcákban lakók emberi és társas kapcsolatai sokkal aktívabbak. A
legközelebbi szomszédok távolsága kapcsán feltett kérdésre 555 értékelhető válasz érkezett a
tanyalakóktól. 69,5%-a a válaszadóknak (386 válasz) 500 m-n belül találja fel a legközelebbi
szomszédját és csak 10,3% (57 válasz) szomszédsága helyezkedik el több mint 1000 méterre. Ez az
arány is mutatja, hogy a távolabbi, lakott területektől messze lévő tanyák száma meglehetősen
alacsony (2. táblázat).
2. táblázat: A legközelebbi szomszédok távolsága
Table 2: The distance to the nearest neighbours
Távolság (méter)
0-500
501-1000
1001-2000
2000 fölött

A legközelebbi szomszédok távolsága
Válaszok száma (darab)
Válaszok százaléka (%)
386
69,5
106
43
20

19,1
7,7
3,6

Forrás: Saját szerkesztés, 2019
Annak kapcsán, hogy a háztartások bevétele jellemzően miből tevődik össze, vagyis mi a meghatározó
bevétel a tanyai háztartások körében 548 értékelhető válasz érkezett a tanyalakóktól. A legnagyobb
arányban a nyugellátásból és nyugdíjszerű ellátásokból gazdálkodó háztartások találhatóak meg a
mintában, 44,7%-ban (245 válasz). Ugyancsak meghatározó számú a munkaviszonyból vagy
vállalkozásból származó jövedelemből gazdálkodó háztartásaok aránya, ami 38,2%-ot tesz ki (209
válasz), de az egyes támogatásokból és egyéb rendszeres folyósított ellátásokból fenntartott
háztartások aránya is említésre méltó, 12,6% (69 válasz).

3. Eredmények
3.1. Az elszigeteltségi mutató
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A társadalmi elszigetelődés és a magány egymással összefüggő fogalmak, ugyanis a társadalmi
elszigetelődés magányhoz vezethet, míg a magány társadalmi elszigetelődéshez (Farkas, 2013).
Szükséges azonban különbséget tenni a magány érzése és az elszigetelődés között, vagyis el kell
különíteni a belső érzéseket és az elfogulatlan tényeket, ugyanis a társadalmi elszigetelődés az
egyedüllét objektív állapota, az emberekkel való kapcsolattartás egyfajta semleges mérőszáma, ami a
kapcsolatok mennyiségét és nem a minőségét érinti. Mivel a környezet befolyásolja a társas
viselkedést, a nagy térbeli és időbeli távolságok az egyén és a humán környezet között nagy
eltéréseket generálhatnak és az egyént megfoszthatják a társadalmi beilleszkedéshez szükséges
interakcióktól is (Székely, 2009, Dajnoki, 2010).
A korábbiakban elemzett összesített adatokból azt a következtetést vontam le, hogy a tanyalakók
elszigeteltségének mérésére a koruknak és a háztartásukban élők számának (figyelemmel a 2. ábra
adataira - 46% 61 éven felüli volt, míg a háztartások 1/3-a 1 személyes), a tanyájukhoz legközelebb
eső zárt település távolságának (figyelemmel a 1. táblázat adataira – 47%-a a tanyáknak 2000 m-nél
meszebb található a legközelebbi zárt településtől), a legközelebbi zárt településre járás
gyakoriságának (figyelemmel a 3. ábra adataira - 87,5%-a tanyalakóknak legalább heti 1 alkalommal
megfordul a közeli településen), illetve a hozzájuk legközelebb eső szomszédok távolságának
összevetésével (figyelemmel a 2. táblázat adataira – a tanyalakók 69,5%-a 500 m-n belül találja fel a
legközelebbi szomszédját és csak 10,3% szomszédsága helyezkedik el több mint 1000 méterre)
egyfajta lehetőség nyílik. A kérdések egyes válaszaihoz számértékeket rendeltem, mellyel így az egyes
kérdések kapcsán egy-egy összetett indexet hoztam létre, amit elszigeteltségi mutatónak neveztem el,
amivel érzékeltetni lehet az elszigeteltség mértékét (3. táblázat).
3. táblázat: Az egyes válaszokhoz rendelt számértékek
Table 3: Numeric values assigned to each answer
Életkor szerinti felosztás
Életkor (év)

19-30

31-40

41-50

51-60

61 fölötti

Hozzárendelt érték

1

2

3

4

5

A háztartás létszáma szerinti felosztás
Létszám (fő)
1-nél több
1
Hozzárendelt érték
1
4
A legközelebbi zárt településtől való távolság szerinti felosztás
Távolság (méter)
0-500
501-1000
1001-2000
2000 fölött
Hozzárendelt érték
1
2
3
4
A legközelebbi településre járás gyakorisága szerinti felosztás
Gyakoriság (alkalom)

Naponta

Hozzárendelt érték

1

Hetente
többször
2
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A legközelebbi szomszédok távolsága szerinti felosztás
Távolság (méter)
0-500
501-1000
1001-2000
Hozzárendelt érték
1
2
3

2000 fölött
4

Forrás: Saját szerkesztés, 2020
Tekintettel arra, hogy a háztartások létszámának van a legnagyobb befolyásoló hatása az
elszigeteltségre, ami az egyszemélyes háztartások kapcsán egyértelműen megállapító, ezért
indokoltnak láttam azokhoz egy súlyozott, magasabb (4) számértéket hozzárendelni (a megjelölt
magasabb számértéket a többi változóhoz viszonyítva határoztam meg, azok legmagasabb
számértékeinek átlagát véve viszonyításul).
Az 5 kérdés kapcsán adott válaszok számértékeinek összeadásával kapott összérték ezt követően, a
kirajzolódott jellemzők alapján egy skálán megmutatja a tanyalakó elszigeteltségi fokát (4. táblázat).
4. táblázat: Az elszigeteltségi mutató értékei
Table 4: Values of the social isolation
5-7

8 - 11

12 - 15

16 - 19

20 -22

Társasági
(Nagyon aktív)

Nem elszigetelt
(Aktív)

Mérsékelt
társasági életet élő

Meglehetősen
elszigetelt

Elszigetelt
(Inaktív)

Forrás: Saját szerkesztés, 2020

3.2. A Hajdú-Bihar megye tanyalakóinak elszigeteltsége
A mintában szereplő megkérdezettek válaszai alapján az a kép rajzolódott ki, hogy 21,5%-a a
megkérdezett tanyalakóknak valamilyen szinten elszigetelt, ezzel szemben 34%-a egyáltalán nem
tekinthető elszigeteltnek (4. ábra).

4. ábra: A tanyalakók elszigeteltségének eloszlása
Figure 4: Distribution of isolation of homesteaders
Forrás: Saját szerkesztés, 2019
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Annak ellenére, hogy a nők aránya magasabb mint a férfiak aránya a mintában, nincs számottevő
különbség az izoláció mértékének arányában a két nem között, ugyanis a nők 21%-a, míg a férfiak
22,5%-a elszigetelt valamilyen szinten (5. ábra).

5. ábra: Nem szerinti felosztás az elszigeteltség mértékének tekintetében
Figure 5: Gender breakdown in terms of degree of isolation
Forrás: Saját szerkesztés, 2019
Életkori bontásban elemezve az arányokat az állapítható meg, hogy a legalább valamilyen szinten
elszigetelt tanyalakók 77%-a a 61 év felettiek közül kerül ki, 18%-a pedig az 51-60 év közöttiekből,
ami azt mutatja, hogy az idősebb korosztály ebben a tekintetben sokkal veszélyeztetettebb.
Az elszigeteltség mértéke összefügg a tanyai háztartások létszámával, mégpedig aszerint, hogy az
egyszemélyes háztartásokban nagyobb arányban találjuk meg a valamilyen szinten elszigetelt
tanyalakókat. A vizsgált mintában az egy személyes háztartásokban élő tanyalakók 54,2%-a érzi
magát valamilyen szinten elszigeteltek, míg a kettőnél több személyes háztartásokban élőknek csak
5,9%-a.
Az elszigeteltségre tapasztalataim szerint a ugyancsak meghatározó hatással van az egyén anyagi
bevétele, hiszen ahogy a korábbiakban már utaltam rá, amit a feldolgozott irodalmak is
alátámasztanak, hogy az alacsonyabb jövedelem komoly ráhatással van az egyén társas aktivitására.
Ezt támasztja alá az is, hogy az adataim elemzését követően kimutattam, hogy a nyugellátásból, vagy
nyugdíjszerű ellátásokból élőkön belül a legnagyobb az aránya (33%) azoknak, akik valamilyen
szinten elszigeteltnek tekinthetők, míg a munkaviszonyból származó bevételből élőkön belül a
legkisebb az aránya (11%) a tanyalakóknak (6. ábra).
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6. ábra: A háztartás bevételének és az elszigeteltség mértékének összefüggése
Figure 6: Relationship between household income and degree of isolation
Forrás: Saját szerkesztés, 2019
A megye egyes területei különböző földrajzi, társadalmi és szociális sajátosságokkal bírnak, más és
más a népesség összetétele, ami meghatározza az egyes területek jellemzőit. Ennek vonalán tovább
haladva, az adatokat járási szinten elemezve az állapítható meg, hogy megyénkben arányait tekintve a
leginkább elszigetelve a Balmazújvárosi (34%), míg a legkevésbé elszigetelten a Hajdúhadházi (8%)
járásban érzik magukat a tanyalakók.

4. Következtetések, javaslatok
Kutatásom során Hajdú-Bihar megyében, mind a 10 járásra kiterjesztve végeztem kérdőíves felmérést.
A vizsgálat adatait általánosítva elmondható, hogy minden ötödik tanya lakója valamilyen szinten
szociálisan elszigeteltnek érzi magát, vagyis a megalkotott elszigeteltségi mutató szerint tehát
elszigeteltnek, vagy meglehetősen elszigeteltnek tekinthető. Ezzel az aránnyal áll szemben az, hogy
minden harmadik tanyalakó viszont egyáltalán nem érzi magát elszigetelnek, ami azt mutatja, hogy
mégiscsak azok vannak többen akik együtt tudnak élni a tanyai élettel járó hátrányokkal és képesek
leküzdeni azokat. Erre az egyedüllétet kifejező objektív állapotra nincs hatással a tanyalakók neme,
ugyanis annak ellenére, hogy a nők száma a mintában másfélszerese volt a férfiakénak, az
elszigeteltség kapcsán azon belül az arányuk a férfiakhoz hasonló volt. Az adatok elemzését követően
viszont kategorikusan kijelenthető, hogy leginkább az egyszemélyes háztartásokból, illetve a nagyrészt
az idősebb korosztályból, ezzel együtt a legnagyobbrészt az egyszemélyes idős személyek által
képviselt háztartásoból kerülnek ki azok a személyek, akik a leginkább elszigeteltnek érzik magukat a
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tanyákon. Ezt ráadásul megerősíti az a további adat is, ami az anyagi bevételek formáinak elemzése
kapcsán kaptam, hiszen a legnagyobb arányban a nyugdíjból, vagy nyugdíjszerű ellátásokból élők
azok, akik ezzel a szociodemográfiai jelenséggel szembesülnek.
Annak érdekében, hogy a szociális elszigeteltség érzésének mértékét csökkenteni lehessen a
tanyalakók körében, ahhoz a tanyákkal és a tanyalakókkal kapcsolatban lévő segítő szakemberek
munkáját össze kell hangolni, annak érdekében, hogy azok az egyes tanyalakókra több időt tudjanak
fordítani, és az egyéni szükségleteket minél magasabb szinten kielégíthessék, a tanyalakókat
aktivitásra motiválják. A problémákkal küzdők felkarolása a civil szféra, az önkormányzatok és a
központi igazgatás feladata, ezért is fontos lenne ennek kapcsán a kapcsolati hálók erősítése, mely
során a segítő tevékenységbe be lehetne vonni a közmunkaprogramban részvevőket, az egyéb segítő
szociális szakembereket, az ellátó szervezeteket és az önkéntes alapon tevékenykedőket is.

Összefoglalás
A tanyák gazdasági és lakófunkciói manapság jelentősen gazdagabbak, de ez nem ellensúlyozza az ott
lakók társas kapcsolatainak mennyiségét és minőségét. Ugyan a technológia lehetővé teszi, hogy bárki
bármikor láthassa barátait, családtagjait még a távolból is, azonban ezen kommunikációs csatornák
sem pótolják teljesen a személyes interakciót, nem zárják ki a tanyalakók esetében jelen lévő nagy
térbeli és időbeli távolságok okozta elszigetelődést.
Vizsgálatom elsőként arra irányult, hogy meghatározzam azt, hogy melyek azok a szociológiai és
szociodemográfiai tényezők, amelyek hatással vannak a tanyalakók szociális elszigeteltségére. Ennek
kapcsán megállapítottam, hogy a tanyalakók elszigeteltségének mértéke a tanyalakók korának, a
háztartásukban élők számának, a tanyájukhoz legközelebb eső zárt település távolságának, a
legközelebbi zárt településre járás gyakoriságának és a hozzájuk legközelebb eső szomszédok
távolságának a függvénye. Mivel ezen tényezők szoros összefüggésben vannak egymással, az egyes
jellemzőknek való megfelelés kapcsán különböző értékek rajzolódtak ki, amikből olyan határozott
következtetések voltak levonhatók melyek segítségével egy elszigeteltségi mutatót alkottam meg,
amivel a tanyalakók elszigeteltségének mértéke kategorikusan megállapítható.
Hajdú-Bihar megye járásaiban égető problémát nem tárt fel a vizsgálat a szociális elszigeteltség
mérése kapcsán, ellenben ahol magasabb volt az aránya azon tanyalakóknak, akik valamilyen szinten
szociálisan elszigeteltnek érzik magukat (Balmazújvárosi járás), ott a társas kapcsolatok építésének és
fejlesztésének elősegítése a teljes leszakadás megelőzése érdekében fontos feladatnak tűnik a jövőre
való tekintettel. Ennek orvoslására a segítség manapság már csak a tanyagondnoki hálózat képében
jelenik meg, ezért is lenne fontos a szolgáltatások magasabb szintű támogatása annak érdekében, hogy
ez a koronként változó sajátosan magyar alföldi és vidéki településforma megtartható legyen.
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A munkavállalói egészségtudatosság és a munkahelyi egészségfejlesztési
lehetőségek többszempontú vizsgálata debreceni munkavállalók körében
Complex examination of employee health awareness and occupational
health promotion opportunities for Debrecen employees
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Intézet,

Absztrakt
Az embereket, felismerve a megfelelő egészségi állapotuk fontosságát az elmúlt évtizedekben
egészségüket illetően egyre inkább a növekvő felelősség és tudatosság jellemzi. Az egészség megőrzése
hosszú távon mind a munkavállaló, mind a munkáltató számára kifizetődő tevékenység. A munkavállalók
egészségébe történő befektetés egyazon által befektetést jelent a vállalat sikeres működésébe, hiszen a
legtöbb vállalat esetében maguk a munkavállalók a kulcstényezők, ami a cég eredményességét
meghatározza. A vállalatok igen sokat nyerhetnek azzal, ha figyelmet fordítanak munkavállalóik
egészségére, nem csak az új munkaerő bevonzása és megtartása válik egyszerűbbé, hanem a dolgozók
hatékonysága is fokozódik. A munkavállalók egészségi állapotának megőrzése és javítása érdekében
egészségtudatosságuk fejlesztésre szorul, mely folyamat megvalósulása érdekében sokat tehetnek a
munkáltatók is. A munkáltatóknak számtalan lehetősége adódik a munkavállalói körben történő
egészségtudatosság, egészséges táplálkozás és rendszeres testmozgás népszerűsítése érdekében. A
vállalati egészségfejlesztés lehetőségének kihasználása rendkívül fontos és szükségszerű, hiszen egy
hosszútávon megtérülő befektetést jelent az egyén és a vállalat számára egyaránt, ezért annak széles
körű alkalmazása lenne indokolt.
Kulcsszavak: egészség, egészségfejlesztés, egészségtudatosság, vállalat, munkavállaló
Abstract
Recognizing the importance of proper health, people have become increasingly responsible and aware
of their health in recent decades. Maintaining health is a rewarding activity for both the employee and
the employer in the long run. Investing in the health of employees is at the same time an investment in
the successful operation of a company, as for most companies, the employees themselves are the key
factors that determine a company’s profitability. Companies can gain a great deal by paying attention
to the health of their employees, not only will it make it easier to attract and retain new workforce, but
it will also increase employee efficiency. In order to preserve and improve the health of their employees,
their health awareness needs to be developed, and employers can do a lot to achieve this process. There
are countless opportunities for employers to promote health awareness, healthy eating and regular
exercise among their employees. There are countless opportunities for employers to promote health
awareness, healthy eating and regular exercise among their employees. Exploiting the potential of
corporate health promotion is extremely important and necessary, as it is a long-term profitable
investment for both the individual and the company, so its widespread use would be warranted.
Keywords: health, health promotion, health awareness, company, employee
JEL Kód: I12, I15
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Bevezetés
Napjaink történései is megerősítik a társadalom tagjaiban annak a jelentőségét, hogy az egészség
alapvető feltétele a sikeres és boldog életnek. Ezen felismerésnek köszönhetően egyre többen próbálnak
az egészségtudatosság útjára lépni, mely magatartásforma kialakulásával egyre inkább növekszik az
egészségtudatos életmódot követő emberek száma, és egyre nagyobb teret hódítanak az
egészségmegőrzéssel, egészségtudatossággal foglalkozó tevékenységek, kezdeményezések (Papp-Bata
et al., 2018).
Az egészség nem egy állandó, stabil állapotot jelent, hiszen egészségi állapotunk folyamatosan változik,
egyes esetekben javulás, máskor pedig romlás figyelhető meg benne, az emberek pedig megpróbálnak
e változásokhoz alkalmazkodni jó esetben azon céllal, hogy fenntartsák az egészséges jóllét állapotát.
Egészségünk megőrzése tehát nem egy alkalomszerű cselekvés kell, hogy legyen, hanem az egész
életünket végig kísérő egészségtudatos magatartásforma. Az emberek egészségi állapotának javításában
és fenntartásában a megfelelő alapot az egészséges életmód kialakítása képzi, azon belül is az
egészségtudatos táplálkozás, a rendszeres testmozgás és káros szenvedélyektől mentes életvitel (El-Baz,
2004).
Az egészséges életmódhoz tartozó étrendnek megfelelő mennyiségben tartalmaznia kell a szervezetünk
energia szintjét biztosító szénhidrátokat, zsírokat, fehérjéket továbbá vitaminokat, nyomelemeket és
ásványi anyagokat. Táplálkozásunk során kiemelten fontos szerepe van a megfelelő vitamin és ásványi
anyag bevitelnek, ugyanis hiányuk rossz egészségi állapothoz vezethet (Harvard Health Article, 2019).
A táplálkozástudományi szakemberek a megfelelő egészségi állapot elérése érdekében a táplálkozásunk
tekintetében naponta legalább 3, de inkább 4-5 étkezést javasolnak, kis adagokra lebontva, mely ezáltal
a vércukorszintünket egyensúlyban tartja (Hidvégi et al., 2015).
Az egészséges életmód folytatása során fontos továbbá, hogy figyeljünk a napi folyadék bevitel
megfelelő szintjére, a folyadékháztartásunk megfelelő egyensúlyának fenntartása érdekében. A
folyadékbevitel ajánlott napi mennyisége 20-40 ml testsúly kilogrammonként, ami egy 70 kg-os ember
esetében 1,4-2,8 liter folyadékot jelent. Lehetőleg a bevitt folyadékmennyiség nagy része tiszta folyadék
kell, hogy legyen, mint például víz vagy natur tea (Barry et al., 2010).
Az egészséges életmód elengedhetetlen része továbbá a rendszeres testmozgás, hiszen a fizikai aktivitás
pozitív hatást gyakorol az emberi szervezetre. A WHO ajánlása alapján a 18-65 év közötti korosztály
részére javasolt legalább heti minimum 150 perc fizikai aktivitás mérsékelt intenzitással, vagy minimum
75 perc magas intenzitású testmozgás (Pfau et al., 2019). A rendszeres testmozgás népszerűsítése
munkáltatói szempontból is fontos, ugyanis a fizikai aktivitás hiánya negatív hatással bír a ledolgozott
aktív óraszámokra, illetve a munkahelyi teljesítményre is (Sjogaard et al., 2016).
Az egészséges szervezet egyik alapvető követelménye az ideális testsúly megléte. Manapság világszerte
népbetegségnek tekinthető az elhízás. Az ideális testsúly meghatározásában segítségünkre lehet a BMI
index kiszámítása. A BMI számításának képlete: BMI = testtömeg [kg] / testmagasság2 [m2]. A BMI
képlet segítségével meghatározható, hogy az egyén milyen testsúly kategóriába tartozik, segít eldönteni
azt, hogy egy adott személy súlya megfelelő-e magasságához képest. A felnőttek esetén alkalmazandó
BMI kategóriákat az alábbi táblázatban (1. táblázat) láthatjuk (WHO, 2019).
1. táblázat: BMI testsúly kategóriák a felnőtt korosztály számára
Table 1: Ideal BMI index for adults

BMI testsúlyosztályozás
-18,49

sovány

18,5-24,9

normál testsúly

25-29,9

túlsúlyos

30-34,9

I. fokú elhízás

35-39,9

II. fokú elhízás

40+

III. fokú (súlyos) elhízás

Forrás: Saját szerkesztés a WHO (2019) adatai alapján, 2020

60

Régiókutatás Szemle 2020 V. évf. 2. sz.
DOI: 10.30716/RSZ/20/2/6
Az ideális testsúly megléte azonban nem csak az egyén megfelelő egészségi állapotának szempontjából
fontos, ugyanis a túlzott elhízás nagyobb munkáltatói egészséggel összefüggő kiadásokkal, továbbá a
munkavállalók saját bevallásán alapuló csökkent termelékenységgel járhat (Wolf – Colditz, 1998).
A egyéni egészségtudatosság fejlesztését nagyban segíthetik a munkáltatók által kínált
egészségtudatosságot népszerűsítő és fejlesztő kezdeményezések. A munkahelyi egészségvédelem
manapság már túlmutat a hagyományos munkavédelmi alapelveken, jelenleg a munkavédelem területén
leginkább az egészség védelem és fejlesztés kerül előtérbe (Dajnoki – Héder, 2017). Az egyén
egészségügyi állapota és a munkahelyi termelékenység között szoros összefüggés figyelhető meg
(Schultz et al., 2009). A munkavállalók egészségtudatosság és egészségi állapot szempontjából két
csoportba oszthatóak. Az egyik csoport azon emberek összességét jelenti, akik az egészségtudatosságot
mellőzik, egészségi állapotuk nem megfelelő, hiszen nem fordítanak egészségükre kellő figyelmet,
valamint munkahelyük nem feltétlen biztosít számukra lehetőséget egészségtudatosságuk fejlesztésére.
A második csoportot pedig azon emberek összessége jelenti, akik egészségük érdekében követik az
egészségtudatos életmód alapelveit, figyelnek táplálkozásukra, rendszeresen mozognak és erre
munkahelyük is lehetőséget nyújt számukra. Amennyiben egy munkavállaló az első csoportba tartozik
és rossz egészségi állapottal rendelkezik, az a vállalat gazdasági eredményeire negatív hatást gyakorol.
Ugyanis ezen munkavállalók kevesebb aktív munkaórát töltenek a munkahelyen, továbbá az általuk
végzett munka minősége, hatékonysága is csökkenhet. Egy egészséges munkavállaló ezzel szemben
eredményesebb munkát végez, több munkaórát képes ledolgozni, hatékonyságuk magasabb, ami pozitív
hatást eredményez a vállalat termelékenysége tekintetében. A munkáltatók egyre inkább felismerik azon
tényt, hogy a szervezeti egység és teljesség megvalósításához a figyelem központjába kell helyezni az
egyéni egészséget, teljességet is, hiszen az egyének összessége adja a szervezet egészét (Bácsné Bába
et al., 2017; Madarász – Bácsné Bába, 2016). A vállalatok, munkáltatók stratégiai céljaik elérése
érdekében elengedhetetlen, hogy hatékonyan és eredményesen működjenek, melynek kulcstényezője a
megfelelő munkavállalók alkalmazása és megtartása (Czine P.,2019). A vállalatok legfontosabb
erőforrása, az emberi tényező megfelelő menedzselése jelentős segítséget nyújthat ebben. A
munkáltatók számára a munkahelyi egészségmegörző programok bevezetése olyan lehetőség, mely
növeli a munkavállalói fizikai aktivitást és ezzel a termelékenységet, mialatt az egészségügyi kiadások
csökkenthetők (Dishman et al., 1998).
A kutatásunk során fő célkitűzés volt a munkavállalói egészségtudatosság feltérképezése, az egészséges
táplálkozás és a rendszeres testmozgás iránti érdeklődés meglétének vizsgálata, valamint az
egészségfejlesztés vállalati szintű megjelenésének elemzése.

1. Anyag és módszer
Kutatásunk során primer és szekunder módszereket egyaránt alkalmaztunk, melyek segítségével azt
vizsgáltuk, hogy a 21. században a társadalom munkavállalói oldalát milyen mértékben jellemzi az
egészségtudatosság, a munkáltatói oldalnak milyen lehetőségei vannak ennek támogatására. A
szekunder módszerek alkalmazása lehetőséget biztosított a nagy adathalmazok és több évre visszanyúló
statisztikai adatsorok feldolgozására, mely fontos alapot jelentett és egyúttal támpontot is adott a
kutatáshoz, valamint a tovább gondolásra érdemes területek kereséséhez.
A szakirodalom áttekintését követően megfogalmazásra kerültek a kutatás fő kérdéscsoportjai,
melyekhez prekoncepciókat fogalmaztunk meg, az alábbiak szerint:
1.) A fiatalabb (18-30 és 31-45 év közöttiek) korosztály esetében népszerűbb az egészségtudatos
életmód követése, mint az idősebb korosztály körében.
2.) Az egészségtudatos élelmiszerfogyasztás a 18-30 éves korosztály körében kisebb mértékben
jellemző, mint az idősebb korosztály(ok) esetében.
3.)A nők jobban figyelnek az egészségtudatosságra – táplálkozás és testmozgás terén egyaránt – mint a
férfiak.
4.) A vállalati szféra nagyobb hangsúlyt fektet munkavállalóik egészségtudatosságának fejlesztésére,
mint a közszféra.
A pontos és időszerű eredmények érdekében, valamint a téma célcsoport-specifikációját figyelembe
véve elengedhetetlen volt a primer módszertan alkalmazása is. A kvantitatív módszerek közül a
kérdőíves megkérdezést választottuk. Vizsgáltuk, hogy saját megítélésük alapján a munkavállalók
milyen egészségi állapottal rendelkeznek, mi jellemzi az élelmiszer-fogyasztási szokásaikat, milyen
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fizikai aktivitás, rendszeres testmozgás van jelen az életükben, s arra is kitértünk, hogy a megkérdezettek
jelenlegi munkáltatói milyen módszereket alkalmaznak a munkavállalók egészségi állapotának
megőrzésének érdekében és hogy milyen további lehetőségek adódnak az egészségtudatos táplálkozás
vállalati szintű népszerűsítésére, és a foglalkoztatottak egészségi állapotának megőrzésére.
A primer kutatás során kérdőíves megkérdezés módszerének segítségével mértük fel a 18-65 év közötti
debreceni munkavállalók egészségtudatosságát, a vállalatok jelenleg alkalmazott egészségfejlesztést
segítő kezdeményezéseit. A vállalati szférában dolgozókon kívül a közszférában dolgozók
egészségtudatosságának és munkahelyi szintű egészségfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata is bekerült
kutatásba, ezzel összehasonlítási alapot biztosítva a vállalati szférában tapasztaltakhoz. A kérdőívben
szereplő kérdések kitértek a munkavállalók táplálkozási szokásaira, káros szenvedélyek követésére és a
testmozgás rendszerességére is. Továbbá az egészségtudatosság munkahelyi szintű népszerűsítésének
és ösztönzésének meglétének és mikéntjének vizsgálatára is.
2. táblázat: A minta szocio-demográfiai jellemzői (N=160)
Table 2: Demographic characteristics of the sample

Megnevezés

A minta
megoszlása
(Sample
distribution)

Összesen
Munkahely területi
elhelyezkedése
Nem

Debrecen
Nő

N
160

%
100

160

100

102

64

Életkor

Férfi
18-30 év között

58
65

36
40

Munkahely típusa

31-45 év között
46-65 év között
Vállalati szféra

78
17
104

49
11
65

56
0

35
0

7
32
121

4
20
76

16
57
87
72
21
31
18
10
4
3
1

10
36
54
45
13
19
11
6
3
2
1

Legmagasabb
végzettség

Közszféra
iskolai Maximum 8 általános
Szakmunkásképző, szakiskola
Gimnázium, szakközép
Főiskolai vagy egyetemi diploma

Munkahelyen
töltött kevesebb, mint 8 óra
órák száma naponta
8 óra
több, mint 8 óra
Betegszabadságon töltött 0 nap
napok száma az elmúlt 1-3 nap
egy évben
4-6 nap
6-10 nap
10-15 nap
15-20 nap
20-30 nap
1 hónapnál több ideig
Forrás: Saját szerkesztés, 2020

Alkalmaztunk zárt-, nyitott- és skála típusú kérdéseket, valamint a szocio-demográfiai jellemzőkre
vonatkozó kérdések is szerepeltek a kérdőívben. A kutatás nem terjedt ki a munkáltatók méret szerinti
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elkülönítésére, jelen esetben a vállalati és a közszféra összehasonlítására tett kísérletet. A megadott
időszak alatt, 2019.11.05-2019.12.05 napja között a kérdőívet összesen 160 Debrecenben dolgozó
munkavállaló töltötte ki. Az eredmények feldolgozására az SPSS (v.25) statisztikai programcsomagot
és a Microsoft Excel programot használtuk. Az adatrögzítést közvetlenül az adattisztítás folyamata után,
a kérdőíves megkérdezés és az adatbevitel során keletkezett hibák, az outlierek kiszűrésére és az adatok
feldolgozásához alapfokú leíró statisztikai módszereket alkalmaztunk (minimum, maximum, átlag,
szórás, megoszlás, ferdeség). Az elemzés során az egyes változók közötti kapcsolatrendszer feltárása
érdekében, a hipotézisek vizsgálatára kereszttábla-elemzést is alkalmaztunk. A vizsgált változók közötti
szignifikáns kapcsolat bizonyítására (vagy elvetésére) a Pearson-féle Chi2 próbát alkalmaztuk, az
eredmények értelmezését p<0,05 szint alatt végeztük (Sajtos – Mitev, 2007).
A 2. táblázatban szereplő adatok alapján látható, hogy a felmérés a debreceni munkavállalókra terjedt
ki, a mintába a 18 és 65 év közöttiek kerültek be, a korosztályon belül legnagyobb arányban (49%) a
31-45 év közöttiek képviseltették magukat. Nemek szerinti megoszlásban a női kitöltők
felülreprezentáltan jelennek meg (64% - Nők; 36% - férfiak). A nemek szerinti megoszlás megyei
tekintetben is hasonlóak, ugyanis Hajdú-Bihar megyeét 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. (Vida – Szűcs, 2020) Végzettség tekintetében a főiskolai vagy egyetemi
diplomával rendelkező munkavállalóktól érkeztek legnagyobb számban (76%) válaszok. A minta
statisztikailag nem reprezentálja Magyarország lakosságát, ezáltal a felmérés nem reprezentatív, csak
feltáró jellegű. Egy tekintetben azonban megfelel a sokaságnak, a vállalati- és a közszféra, mint
munkahelytípus arányaiban. A minta esetében a válaszadók 37%-a a közszférában dolgozik, 63% pedig
a vállalat szférában. A 2012. évi országos adatokat tekintve, az alkalmazásban állók közszféravállalatiszféra országos szintű megoszlási aránya 30%-70%, mely megoszlás így a kitöltők tekintetében
megfelel a sokaságnak (KSH, 2012). A megkérdezettek döntő többsége (54%) több mint 8 órát tölt a
munkahelyén, a betegszabadságon töltött napok tekintetében a mintába kerültek 45%-a egy napot sem,
míg a fennmaradó 55% az elmúlt évben 1 napot meghaladó időtartamban volt táppénzen.

2. Eredmények
A felmérés kiértékelése során elsőként a munkavállalói egészségtudatosságot és egészségi állapotot,
majd a vállalati egészségfejlesztés lehetőségeit vizsgáltuk.
sovány

normál testsúly

túlsúlyos

I.fokú elhízás

II. fokú elhízás

III. fokú (súlyos) elhízás
8%

2%

1%

4%

28%
57%

1.ábra: Munkavállalók BMI index értékei (N=160)
Figure 1: BMI index values of Employees
Forrás: Saját szerkesztés, 2020
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A jó egészségi állapot elérése érdekében nagyon fontos, hogy ideális testsúllyal rendelkezzünk, az
elhízás ugyanis számos betegség kiváltó oka lehet. Ezért a megkérdezettek testsúlyra és testmagasságra
vonatkozó kérdésekre adott válaszai alapján meghatároztuk és értékeltük a munkavállalók BMI index
értékeit, melyet az 1. ábra segítségével rendszereztünk. Az 1. ábrán láthatjuk, hogy a megkérdezett
munkavállalók közel fele (43%) nem az ideális testsúly kategóriába tartozik. A testsúly problémák
leküzdésében segítségünkre lehet az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás.

2.1.

A munkavállalók egészségtudatosságának vizsgálata

A munkavállalók körében a megfelelő egészségi állapot meglétének hiányát támasztotta alá az az
eredmény is, miszerint a megkérdezett munkavállalók kevés százaléka érzi teljes mértékben
egészségesnek magát (2. ábra). Az eredmények alapján látható, hogy a megkérdezettek mindössze 25%a érzi teljes mértékben egészségesnek magát vállalati és közszférában dolgozók esetében egyaránt. A
közszféra esetében nagyobb számban jelentek meg azok, akik részben érzik magukat egészségesnek
(43%), a vállalati szférában pedig az általános egészségérzet volt a leginkább jellemző (43%).
Vállalati szférában dolgozók válaszai

43%

Közszférában dolgozók válaszai

43%
30%

28%

25% 25%
2%

általánosságban
részben
elmondható,
egészségesnek
hogy egészséges érzem magam
vagyok

2%

1%

0%

nagyon, teljesen kevésbé, gyakran egyáltalán nem
egészséges
betegeskedem érzem magam
vagyok
egészségesnek

1%

0%

nem tudom

2. ábra: Munkavállalók egészségérzete vállalati és közszféra szerinti megosztásban (N=160)
Figure 2: Employees' sense of health in the corporate and public sector.
Forrás: Saját szerkesztés, 2020

A 3. ábrán láthatjuk, hogy a munkavállalók egészségérzetének nemek szerinti megoszlásában a női
munkavállalók nagyobb arányban (26,5%) érzik magukat teljes mértékben egészségesnek, mint a férfi
munkavállalók (22,4%). Általános egészségérzet a férfiakra jellemző nagyobb arányban (44,8%). Azon
válaszadók, akik egyáltalán nem érezték egészségesnek magukat a női munkavállalók körébe tartoztak
(1,7%).
Nők

Férfiak

44,8%
35,3%
26,5%

35,3%

29,3%

22,4%
2,0% 1,7%

1,0% 0%

0%

1,7%

nagyon, teljesen általánosságban
részben
kevésbé, gyakran nem tudom
egyáltalán nem
egészséges
elmondható,
egészségesnek betegeskedem
érzem magam
vagyok
hogy egészséges érzem magam
egészségesnek
vagyok
3. ábra: Munkavállalók egészségérzete nemek szerinti megosztásban (N=160)
Figure 3: Employees' sense of health by gender
Forrás: Saját szerkesztés, 2020
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Amennyiben a munkavállalói egészségérzetet korcsoportok szerinti megoszlásban vizsgáljuk (4. ábra),
látható, hogy a 31-45 éves korosztály esetében jelent meg leginkább a teljes mértékű egészség érzet
(28%). A 46-65 éves munkavállalók között volt legkisebb arányú azon munkavállalók száma, akik
teljesen egészségesnek érezték magukat (18%).
18-30 évesek

22%

38% 37%

28%

47%

38%

31-45évesek

46-65 évesek

31% 29%

18%
2% 3% 0%

nagyon, teljesen általánosságban
részben
kevésbé, gyakran
egészséges
elmondható,
egészségesnek betegeskedem
vagyok
hogy egészséges érzem magam
vagyok

0% 0%

6%

nem tudom

0% 1% 0%
egyáltalán nem
érzem magam
egészségesnek

4. ábra: Munkavállalók egészségérzete korcsoportok szerinti megosztásban (N=160)
Figure 4: Employees' sense of health by age group.
Forrás: Saját szerkesztés, 2020

A kutatás kezdetén megfogalmazott hipotézis szerint: A fiatalabb (18-30 és 31-45 év közöttiek)
korosztály körében népszerűbb az egészségtudatos életmód követése, mint az idősebb korosztály
körében. A megkérdezettek egészségtudatossága korcsoport szerinti megoszlása a következőképpen
alakult a felmérés eredményei alapján.
3. Táblázat: Egészségtudatos életmód megjelenése korcsoportok szerint (N=158)
Table 3:: Emergence of a health-conscious lifestyle by age groups

életkor

18-30
31-45
46-65
össz.

Egészségtudatos életmód meglétének vizsgálata
egyáltalán kevésbé
részben
általánosságban
nem
jellemző
egészségtudatos elmondható,
jellemző
életmódot
hogy
követek
egészséges
életmódot
követek
1 (1,54%) 7 (10,77%)
27 (41,53%)
28 (43,08%)
0 (0%)
18 (23%)
28 (36%)
24 (32%)
2 (12%)
2 (12%)
8 (47%)
4 (29%)
3
27
63
56

nagyon,
Össz.
teljesen
egészséges
életmódot
követek
2 (3,08%)
7 (9%)
0 (0%)
9

65
77
16
158

Forrás: Saját szerkesztés, 2020

Az egészséges életmódra vonatkozó kérdés válaszainak korcsoportok szerinti gyakoriságát a
kontingenciatáblázat (3. táblázat) tartalmazza. A hipotézis vizsgálatára Khi-négyzet-próbát végeztük el.
Ennek eredménye szerint van szignifikáns kapcsolat a változók között, méghozzá közepes erősségű
kapcsolat (χ2(8) = 20,379; p = 0,009, φ = 0,359).
Az eredmények alapján látható, hogy a 31-45 éves korosztály körében jelenik meg leginkább az
egészséges életmód teljes körű követése, míg a 46-65 éves korosztályba tartozók esetében ez egyáltalán
nem jellemző.
Az egészségtudatos életmód két fontos alappillére az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás.
A következőkben ennek a két területnek a vizsgálata következik, először külön értékeljük, hogyan
jelenik meg az egészséges élelmiszerfogyasztás és a testmozgás a megkérdezettek körében, s elvégezzük
a korábban megfogalmazott hipotézis vizsgálatát, mely szerint: Az egészségtudatos
élelmiszerfogyasztás a 18-30 éves korosztály körében kisebb mértékben jellemző, mint az idősebb
korosztály körében.
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Az egészségtudatos táplálkozás megjelenésének korcsoportok szerinti megoszlását mutatja be a
következő táblázat (4. táblázat).
4. Táblázat: Egészségtudatos táplálkozás megjelenése korcsoportok szerint (N=158)
Table 4.: Emergence of a healthy eating by age groups

Saját megítélése alapján általában egészségtudatosan táplálkozik?

kor

18-30
31-45
46-65
össz.

Nem tudom mit jelent ez a
fogalom
0
1
1
2

Nem

Részben

Igen

Össz.

8
11
3
22

51
48
11
110

6
17
1
24

65
77
16
158

Forrás: Saját szerkesztés, 2020

Azon hipotézis vizsgálatra, mely szerint az egészségtudatos élelmiszerfogyasztás a 18-30 éves
korosztály körében kisebb mértékben jellemző, mint az idősebb korosztály körében ugyancsak Khinégyzet próbát végeztünk. A vizsgálatára végrehajtott Khi-négyzet próba szerint nincs szignifikáns
kapcsolat a változók között, azaz a korcsoportok nem térnek el az egészségtudatos táplálkozásról
alkotott gondolkodásban (χ2(6) = 10,445; p = 0,107, φ = 0,257).
A következő ábrán (5.ábra) jól látható, hogy a legtöbb munkavállaló függetlenül a munkahely típusától
csak részben tartja be az egészséges táplálkozás alapelveit. A munkavállalók igen kevés százalékának
(vállalati szféra – 17%, közszféra – 11%) esetében jelenik meg az egészséges táplálkozás teljes
mértékben a mindennapok során. Kiemelendő, hogy míg a közszférában dolgozók esetében a
megkérdezettek 82%-a tekinti magát részben egészségtudatos élelmiszerfogyasztónak, addig a vállalati
szférában dolgozók, csak 63%-a.
Saját megítélése alapján általában egészségtudatosan táplálkozik?

63%

Vállalati szférában dolgozók válaszai
82%
17%

részben

Közszférában dolgozók válaszai

17%

11%
igen

7%
nem

2%

0%

nem tudom, mit takar ez a
fogalom

5. ábra: Az egészséges táplálkozás megjelenése a munkavállalók mindennapjai során (N=160)
Figure 5: Healthy eating of employees
Forrás: Saját szerkesztés, 2020

A testmozgás tekintetében már kedvezőbb eredményeket láthatunk (6. ábra), ugyanis a válaszadók,
majd fele legalább hetente többször mozog egészségének megóvása érdekében, függetlenül attól, hogy
a vállalati vagy a közszféra dolgozója.
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Közszférában dolgozók válaszai

45%

Vállalati szférában dolgozók válaszai

46%
36%
28%
13%

hetente többször

15%

havonta néhányszor évente néhányszor

7%

7%

naponta

4%

0%

a fentieknél
ritkábban

6. ábra: A testmozgás rendszeressége a közszférában és a vállalati szférában dolgozók esetében (N=160)
Figure 6: Regularity of physical activity in the public and corporate sectors
Forrás: Saját szerkesztés, 2020

A 5. táblázat és a 6. táblázat azon prekoncepció vizsgálatát mutatja be, mely szerint a nők jobban
figyelnek az egészségtudatosságra – táplálkozás és testmozgás terén egyaránt – mint a férfiak.
5. Táblázat: Egészségtudatos táplálkozás megjelenése nemek szerint (N=160)
Table 5.: Emergence of a healthy eating by gender

nem

Férfi
Nő
össz.

Saját megítélése alapján általában egészségtudatosan táplálkozik?
Nem tudom, mit jelent ez a Nem Részben Igen
fogalom
0
7
42
9
2
15
70
15
2
22
112
24

Össz.
58
102
160

Forrás: Saját szerkesztés, 2020

A vizsgálat módszere a Khi-négyzet próba volt, mely alapján megállapítható, hogy táplálkozás terén
nincs kapcsolat a változók között, tehát a nem és az egészséges táplálkozás között nincs összefüggés
(χ2(3) = 1,416; p = 0,702, φ = 0,094) az általunk vizsgált minta alapján.
6. Táblázat: A rendszeres testmozgás megjelenése nemek szerint (N=160)
Table 6.: Emergence of sport activities by gender

nem

Férfi
Nő
össz.

Milyen gyakran végez testmozgást (egészségmegőrzés, sportolás céljából)?
Egy évnél Évente
Havonta
Hetente
Naponta
össz.
ritkábban
néhányszor
néhányszor
néhányszor
1
6
19
30
2
58
3
17
30
43
9
102
4
23
49
73
11
160

Forrás: Saját szerkesztés, 2020

Ahogyan az egészséges táplálkozás esetében, a mozgás terén sem található kapcsolat a változók között,
tehát a nem és a mozgás gyakorisága között nincs összefüggés a Khi-négyzet próba lefuttatása szerint
(χ2(4) = 3,678; p = 0,451, φ = 0,152).
A kapott eredmények alapján azon prekoncepció, mely szerint a nők jobban figyelnek az
egészségtudatosságra – táplálkozás és testmozgás terén egyaránt, mint a férfiak – nem került igazolásra,
így ezt a hipotézist elvetjük.

2.2.

A munkahelyek egészségfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata

A felmérés eredményei alapján bebizonyosodott, hogy a munkavállalók idejük nagy részét töltik a
munkahelyeiken. A közszférában dolgozók 64%-a, míg a vállalati szférában dolgozók 49%-a tölt napi
8 óránál hosszabb időt munkahelyén (7. ábra). Ez a tény is alátámasztja, hogy a munkáltatóknak jelentős
szerepük lehet az egyén egészségének fejlesztésében.
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Vállalati szférában dolgozók válaszai

Közszférában dolgozók válaszai

64%
49%
39%
29%
12%

több, mint 8 órát

8 órát

7%

kevesebb, mint 8 órát

7. ábra: Munkavállalók munkahelyen töltött ideje naponta vállalati és közszféra szerinti megbontásban (N=160)
Figure 7: Time of employees at the workplace
Forrás: Saját szerkesztés, 2020

A felmérés eredményei alapján a közszférában és a vállalati szférában is szükség van a jelenleg
alkalmazott egészségfejlesztési módszerek fejlesztésére. A 8. ábrán látható, hogy a vállalati szférában
nagyobb arányú a munkahelyi egészségfejlesztési lehetőségek megjelenése, ugyanis az ezen szférában
dolgozó munkavállalók 64%-ának van lehetősége munkahelyén egészségmegőrzést célzó
kezdeményezések igénybevételére, míg a közszférában a munkavállalók csupán 12,5% rendelkezik
ilyen lehetőséggel. Azon munkavállalók, akik számára nem biztosított ez a lehetőség, nagy része
(közszféra – 73,2 %, vállalati szféra 31%) igényt tartana ilyen lehetőségekre (8. ábra).
Közszférában dolgozók válaszai

64%

Vállalati szférában dolgozók válaszai

73,2%
31%

12,5%
igen vannak

12,5%
nem, nincsenek, de igényt
tartanék rá

6%

nem tudok róla

1,8%

3%

nem nincsenek és nem is
igénylem

8. ábra: Munkahelyi egészségmegőrzést célzó programok, kezdeményezések megléte a vállalati és közszféra
esetében (N=160)
Figure 8: Occupational health programs
Forrás: Saját szerkesztés, 2020

Azon prekoncepció vizsgálatra, mely szerint a vállalati szféra nagyobb hangsúlyt fektet munkavállalóik
egészségtudatosságának fejlesztésére, mint a közszféra ugyancsak Khi-négyzet-próbát végeztünk el,
melynek eredményei szerint van szignifikáns kapcsolat a változók között, méghozzá közepes erősségű
kapcsolat (χ2(1) = 35,462; p < 0,001 , φ = -0,471). A vállalati szférában jóval nagyobb gyakoriságot
mutat az egészségmegőrző programok megléte, mint a közszféra esetében. Azokon a munkahelyeken
ahol jelen vannak az egészségmegőrzést célzó kezdeményezések ott általában az egészséges táplálkozást
és rendszeres testmozgást népszerűsítő kezdeményezések is megtalálhatóak (9. ábra). Az egészséges
táplálkozás esetében jellemzően a gyümölcsnapokat és vitamin csomagok biztosítását alkalmazzák a
vállalatok, míg a testmozgás népszerűsítésének érdekében a kedvezményes edzőtermi bérletek és
sportnapok megjelenése a jellemző.
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Vállalati szférában dolgozók válaszai

Közszférában dolgozók válaszai

71,4%
55%
29%
16%

14,3%

14,3%

Egészséges táplálkozás
Testmozgás
Mindkettő
9. ábra: Jelenleg alkalmazott egészségfejlesztő programok típusa a munkahelyeken (N=160)
Figure 9: The type of health promotion programs at the workplace
Forrás: Saját szerkesztés, 2020

Az említett módszereken – gyümölcsnapok, vitamin csomagok, vagy kedvezményes edzőtermi bérletek
biztosítása – túl számtalan lehetőség adódik a vállalati egészségfejlesztésre. Az egészséges táplálkozás
tekintetében például a munkahelyi menzákon való egészséges menü biztosítása, mely lehetőség a
jelenlegi információk alapján még csak elenyésző mértékű. A 10. ábra alapján látható, hogy jelenleg
vállalati szféra esetében 34%, közszféra tekintetében pedig csupán 18% mértékben áll rendelkezésre ez
a lehetőség.
Van lehetősége a munkahelyi menzán egészséges/fitness menü fogyasztására?
Vállalati szférában dolgozók válaszai

Közszférában dolgozók válaszai
71%

52%
34%

18%

14%

igen

nem

11%

nem tudok róla

10. ábra: Az egészséges menü megjelenése a munkahelyi menzán (N=160)
Figure 10: Healthy menu at the workplace canteen
Forrás: Saját szerkesztés, 2020

Az egészségtudatosság fejlesztésére további módszer lehet a Közösség által támogatott mezőgazdasági
rendszerek vállalati szintű népszerűsítése a munkavállalók körében. A felmérés eredményei alapján
kevesen ismerik ezen rendszereket.
Hallott már a CSA/AMAP rendszerekről? (közösség által támogatott mezőgazdaság
,az alternatív termelési és alternatív élelmiszer hálózatok egy formája)
Vállalati szférában dolgozók válaszai

Közszférában dolgozók válaszai
86%

14%

86%

14%

11. ábra: A CSA/AMAP rendszerek ismerete (N=160)
igen
nem
Figure 11: Popularity of Community-supported agriculture systems
Forrás: Saját szerkesztés, 2020
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Ezen rendszerek egészséges, friss és megbízható forrásból származó élelmiszert biztosítanak a
fogyasztók számára és a környezeti terhelés csökkentését eredményezik. Alkalmazásukkal nem csak az
egészségtudatosság, de a környezettudatosság is fejleszthető lenne, miközben a munkavállalók biztos
forrásból származó, minőségi élelmiszerekhez juthatnának (Réthy – Dezsény, 2013).

3. Következtetések, javaslatok
Ahogyan a kutatás eredményeinek bemutatása során látható, alacsony azon munkavállalóknak az
aránya, akik teljes mértékben egészségesnek érzik magukat, a legtöbb dolgozó csak részben tekinti
magát egészségesnek. Az egészségtudatos életmód alapjait jelentő egészséges táplálkozás ismerete és
rendszeres testmozgás megléte a munkavállalók körében fejlesztésre szorul, főként az idősebb
korosztály körében, ugyanis a 46-65 éves korosztály körében a kapott eredmények alapján egyáltalán
nem jelenik meg napi szinten az egészségtudatos életmód.
Az egészségtudatos életmód megjelenése nemek szerinti vizsgálata alapján megállapításra került, hogy
nincs szigfinikáns kapcsolat a nemek és az egészséges életmód megjelenése között.
A vállalati szektor szerepvállalása az egyén egészség megőrzésében és fejlesztésében rendkívül fontos,
ugyanis az emberek meghatározó időtartamot töltenek munkahelyeiken, ezért életük fontos színterét
jelenti, ahogyan ezt a felmérésünk ide vonatkozó kérdéseire adott válaszok is bizonyítják.
A munkáltatókra tehát felelős szerep hárul az egyén egészségfejlesztését illetően. A vállalati
egészségfejlesztés azonban a kapott eredmények alapján nem jelenik meg kellő mértékben, további
fejlesztésekre szorul, főként a közszféra területén, ugyanis a közszféra esetében csupán a válaszadók
12,5%-a szerint vannak egészségmegőrzést célzó programok munkahelyeiken. A vállalati szektor
esetében sokkal jobb értéket láthatunk, hiszen ott a munkavállalók 64%-a szerint van munkahelyén
egészségmegőrzést célzó kezdeményezés.
Azon vállalatok esetében ahol jelenleg is alkalmaznak egészségfejlesztést célzó kezdeményezéseket,
többnyire az egészséges táplálkozást és a rendszeres testmozgást népszerűsítő kezdeményezések
egyszerre vannak jelen. Azon esetekben, amikor vagy csak az egészséges táplálkozás, vagy csak a
testmozgás népszerűsítése jelenik meg a vállalaton belül, inkább az egészséges táplálkozás
népszerűsítése kerül előtérbe. A táplálkozást segítő kezdeményezések esetén azonban legtöbb esetben a
gyümölcs és vitamin napok bevezetésére helyezik a hangsúlyt és kevés azon vállalatok száma, ahol
vállalati dietetikus alkalmazása, vagy egészségtudatos táplálkozásra nevelő előadások, tréningek
lennének. A testmozgás népszerűsítése is megjelenik vállalati szinten, melyek közül a vállalati
sportnapok, illetve kedvezményes edzőtermi bérletek biztosítása jellemző.
A meglévő módszereken túl azonban számtalan lehetőség adódik az egyén egészségtudatosságának
fejlesztésére. Erre kiváló lehetőséget nyújthatnak például az egészséges menü választási lehetősége a
munkahelyi menzán, vállalati dietetikusok alkalmazása, egészségtudatosságot népszerűsítő interaktív
előadások tartása, munkahelyi étel és ital automaták egészséges verzióra történő cseréje, vagy a
Közösség által támogatott mezőgazdasági rendszerek népszerűsítése a munkavállalók körében, melyet
jelenleg még kevesen ismernek, a munkavállalók mindössze 14%-a.

Összefoglalás
A felmérés eredményei alapján a 18-65 év közötti munkavállalók egészségtudatossága nem megfelelő
mértékű, egészségi állapotuk fejlesztésre szorul. Az egészségérzet javítása érdekében az
egészségtudatosság fejlesztésén belül mind az egészséges táplálkozás, mind pedig a rendszeres
testmozgás szerepe fontos.
A munkavállalók egészségi állapota a kapott eredmények alapján fejlesztésre szorul. A fiatalabb (18-30
és 31-45 év közöttiek) korosztály körében népszerűbb körében népszerűbb az egészségtudatos életmód
követése, mint az idősebb korosztály körében. Az eredmények alapján látható ugyanis, hogy a 31-45
éves korosztály körében jelenik meg leginkább az egészséges életmód teljes körű követése, míg a 46-65
éves korosztályba tartozók közül ez egyáltalán nem jellemző. Továbbá azon prekoncepciónk is
elfogadásra került, mely szerint vállalati szféra nagyobb hangsúlyt fektet munkavállalóik
egészségtudatosságának fejlesztésére, mint a közszféra. A kapott eredmények szerint a vállalati
szférában jóval nagyobb gyakoriságot mutat az egészségmegőrző programok megléte, mint a közszféra
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esetében. Hipotézisünk, mely szerint az egészségtudatos táplálkozásra az idősebb korosztály nagyobb
hangsúlyt fektet, tehát az egészségtudatos élelmiszerfogyasztás a 18-30 éves korosztály körében kisebb
mértékben jellemző, mint az idősebb korosztály körében, nem került elfogadásra. A kapott eredmények
alapján ugyanis nincs szignifikáns kapcsolat a kor és az egészséges táplálkozás követése között. Azon
hipotézis sem került elfogadásra, mely szerint a nők jobban figyelnek az egészségtudatosságra,
táplálkozás és testmozgás terén egyaránt, mint a férfiak, ugyanis a kutatás eredményei alapján
táplálkozás és testmozgás terén nincs kapcsolat a változók között a nemek tekintetében, tehát a nem és
az egészséges táplálkozás és a testmozgás között nincs összefüggés.
A munkavállalók meghatározó időtartamot töltenek munkahelyeiken. Az egészségfejlesztésében
jelentős szerepet játszhatnak a vállalatok, munkáltatók. A vállalati egészségfejlesztés lehetőségeinek
vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a munkáltatók jelenleg az egyén egészségfejlesztésére nem
fordítanak kellő figyelmet.
A munkavállalók egészségtudatosságának erősítésére a már alkalmazott módszereken túl sok lehetőség
adódik. A meglévő vállalati módszerek további, új módszerekkel együttesen alkalmazva a
munkavállalói egészségtudatosság növekedését eredményezheti, mellyel javulhat az egyén
egészségének állapota, ami növekvő vállalati eredményeket produkálhat.
Összességében tehát a vállalati egészségfejlesztés lehetőségének kihasználása rendkívül fontos,
szükségszerű, hiszen egy hosszútávon megtérülő befektetést jelent az egyén és a vállalat számára
egyaránt.
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A szervezeti kultúraváltás jellemzői
Features of organizational culture change
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Absztrakt
Napjainkban a változás általános jelenséggé vált. A szervezeteket is érik változások, amelyeknek meg
kell felelniük a hosszú távú fennmaradás érdekében. A szervezeti kultúra az egyik olyan fontos
tényező, amely hozzájárulhat a sikeres és időben történő reakcióhoz. Azonban a külső környezeti
hatások következtében sok esetben a változás a szervezeti kultúrára is kihat. Ilyen esetben tervezetten
és tudatosan szükséges beavatkozni. A kultúraváltás bonyolult, komplex feladat. Számos megközelítés
létezik, amelyek a sikeres kultúraváltás tényezőit sorakoztatják fel. Ezek eltérő jellemzők mentén
fogalmazzák meg a siker kulcsát, azonban néhány egyezőség megfigyelhető. A legfontosabb szerep a
vezetőnek jut egy ilyen helyzetben. Cikkemben bemutatom a változás, szervezeti kultúra és a
kultúraváltás alapvető összefüggéseit, szakirodalmi hátterét és kialakulását.
Kulcsszavak: kultúra, változás, szervezeti kultúra, kultúra változás, vezető
Abstract
Nowadays, change has become a commonplace. Organizations are also undergoing changes that shall
meet to survive in the long term. Organizational culture is one of the important factors that can
contribute to a successful and timely response. However, in many cases, due to external environmental
effects change also the organizational culture. In such cases it is necessary to act in a planned and
conscious manner. Changing culture is a complex, complicated task. There are many approaches that
list the factors of successful cultural change. These define the key of success along different ways, but
some similarities can be observed. The leader has a most important role in such a situation. In this
paper I introduce the basic relationships, the background and the evolution of the change,
organizational culture and cultural change.
Keywords: culture, change, organizational culture, cultural change, leader
JEL Kód: M14

Bevezetés
A szervezeteket érintő változások napjainkban már általános jelenséggé váltak. A szervezetek
működésében gyakorlatilag bármely folyamatot, bármely területet érintheti olyan változás, amelyre
szükségszerűen reagálnia kell. Hiszen a környezeti feltételek módosulására időben, és megfelelő
minőségben adott válasza ma már egy szervezet túlélésének alapja. Ezek a változások kisebb vagy
nagyobb horderejűek is lehetnek. A hatékonyságnövelés, technológiaváltás, szervezeti célok
megváltozása, piaci változás, növekedés, de akár a nemzetközivé válás is olyan mértékű változást
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képesek generálni, amelyek akár újabb folyamatokat, szervezeti felépítést is eredményezhetnek, de a
szervezeti kultúrát is befolyásolhatják.
Tekintve, hogy a szervezeti kultúra – bár az elmúlt évtizedekben nem lett általánosan elfogadott
definíciója, mégis – olyan megfoghatatlan tényező minden szervezet életében, ami alapján
megkülönböztethetővé válnak egymástól azonos tevékenységek ellenére is.
A kultúra megváltozása, a kultúraváltás nagy kihívás a vezetés számára. Jelen esetben a változás maga
a szervezeti kultúra megváltoztatása: egy új, kívánatos állapot elérése.
Cikkemben bemutatom a szervezeti kultúra megváltoztatását övező legfontosabb kérdéseket.
Célom annak megfogalmazása, hogy milyen paraméterek, tulajdonságok mentén alakítható ki egy
szervezet kultúraváltásának módszertana. Továbbá annak megfogalmazása, hogy az eltérő szervezeti
felépítés és eltérő célok mentén tehetünk-e általános javaslatokat egy sikeres változtatáshoz.

1. A szervezeti változás és a szervezeti kultúra kölcsönhatása
A szervezeteket érő változások napjainkra állandósultak. Vannak olyan esetek, amelyek olyan
mértékben hatnak a szervezet életére, hogy az adott szervezeti kultúra megváltoztatására késztetik a
vezetőket. Ez a helyzet azonban ellentmondásos. A szakirodalom szerint a szervezeti kultúra stabil,
kevésbé dinamikus, ezzel szemben azonban a folyamatos külső hatásokra való reagálás dinamikát és
rugalmasságot kíván meg a szervezetektől. A kultúra szervezet stabilizáló tényező, amely kialakítja az
elvárásokat, normákat, értékrendet. Ezen a változás nem nagyon tud áttörni, mert az újfajta normákat,
értékeket, elvárásokat és tudást hoz a szervezetbe. Különösen igaz ez az innováció, új fejlesztések,
módszerek, megoldások bevezetésére, ahol az is fontos szempont, hogy bár bizonyos elemek
átalakulnak, azoknak szervezeti szinten kell maradniuk.
Ahhoz, hogy erről teljeskörű képet kapjunk, bemutatom röviden a változás és szervezeti kultúra
szakirodalmi értelmezését.

1.1.

A változás és a szervezeti kultúra értelmezése

A változás mindenki számára ismerős jelenség, hiszen az élet minden területén találkozunk vele.
Észrevétlenül reagálunk a minket érő külső környezet módosulására. Számtalan hatással találkozunk,
amely mind megkívánja az egyéntől, hogy alkalmazkodjon. A szervezeteket is érik folyamatosan
változást generáló események: módosulhat a jogszabályi háttér, hirtelen drasztikusan megváltozhat a
megrendelések száma, növekedhet a fluktuáció és még számos olyan esemény következhet be,
amelyekre a lehető legrövidebb idő alatt hatékonyan szükséges reagálniuk. Mondhatjuk azt is, hogy a
szervezetek számára az őket érő változásokra való reagálás a fennmaradás feltétele. Minden esetben
igaz az, hogy a változások bizonytalanságot okoznak, és emiatt feszültséget generálnak. Azonban a
változás a szervezeti lét mindennapos, magától értetődő jelensége.
Az egyik talán legismertebb változáselméleti modell a Lewin-féle erőtér modell (1972) (in: Berde,
2015), amelyen keresztül a változás leírható. Az elmélet szerint egyetlen entitás (egyén, csoport,
szervezet, társadalom) sincs légüres térben: egy ráható mező veszi körül, amelynek sajátos jellemzői
vannak. A mezőelmélet további fontos jellemzője még, hogy konstruktív (egyik esetből le lehet
vezetni a másikat), dinamikus (a viselkedés mögötti erőket térképezi fel), megközelítése pszichológiai,
nem pszichikai, a szituációt, mint egészet figyeli és ebben keresi a részinformációkat, a viselkedés a
mező függvénye (ha a mező megváltozik, a viselkedés is meg fog változni) és matematikailag
reprezentálható (topológiai elrendezés, kvantitatív elemzés lehetősége). Ebben a megközelítésben a
változás azt jelenti, hogy egy rendszer jellemzői, ahogyan haladunk előre az időben, valamely
paraméterei mentén mást mutatnak, mint korábban (Poór, 2004).
A Lewin-féle elmélet szerint a stabil, egyensúlyi állapotra ható változást akadályozó és generáló
tényezők egyensúlya felborul, amely által a korábbi stabil állapot megszűnik és instabillá válik a
szervezet. Szükségessé válik az alkalmazkodás, azaz megváltoztatni a korábbi állapotot, hogy a
kialakult új helyzetben képes legyen fennmaradni a szervezet.
A modell kapcsán napjainkban egy újabb fontos kérdés merül fel: a gyors változások mellett képes-e
egy szervezet stabilizálni az egyensúlyiból kibillent állapotát? Ennek értelmében nem minden esetben
beszélhetünk a befejező állapot eléréséről, a szervezetek a permanens változás mellett az állandó
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alkalmazkodás folyamatában vannak: stabil állapotról alig beszélhetünk, a szervezetekre leginkább az
állandó instabilitás jellemző. Ehhez pedig elengedhetetlenné válik a változásokra adott tudatos,
irányított reakció, amelynek a változásmenedzsment ad keretet. A szervezetek életét napjainkban
alapvetően áthatja a változásra való reagálás kényszere. Egyre nagyobb jelentőséggel bír az, hogy
milyen gyorsan, és milyen minőségben képesek alkalmazkodnia környezeti feltételek módosulásához.
Adott esetben ez a reagálási mód meghatározza a szervezet működését, a dolgozók viszonyulását is,
amely szoros kapcsolatba hozható a szervezeti kultúrával.
A kultúra az értelmező szótár szerint nem más, mint azoknak az anyagi és szellemi értékeknek az
összessége, amelyeket az emberi társadalom létrehozott történelme folyamán. A szervezeti kultúra
értelmezéséhez azonban ez túl általános meghatározás, a társadalmi kultúrára terjed ki, amely
feltehetően összefüggésbe hozható a szervezeti kultúrával, de tartalmában nem azonos. Hiszen a
szervezetek egy adott kulturális környezetben léteznek és működnek, amely befolyásolja, akár meg is
határozza a vezetés és a szervezés kultúráját. A társadalmi és szervezeti kultúra közötti határokat
meghúzni nem egyszerű feladat, számos újabb kérdést felvet, mint például, hogy elkülöníthető-e
egymástól ez a két fogalom, egymástól függetlenek-e. A szervezeti kultúra értelmezése sokszínű,
sokféle, hiszen ahány szervezet, annyi kultúra. Számos megfogalmazásban ismerhetjük, amelyek
valamilyen formában eltérők, mégis hasonló gondolatokra próbálnak rávilágítani. Tulajdonképpen a
szervezeti kultúra egy nehezen megfogható, ún. soft tényező a szervezetek életében. Tartalmát és
jellemzőit illetően nem alakult ki olyan konszenzus, amely alapján létrejöhetett volna egy egységes és
elfogadott meghatározás. Célom, hogy bemutassam a szervezeti kultúra kialakulását és fejlődését.
Mind fogalmi, mind tipologizálás szempontjából több kérdést is felvet ez a témakör, számtalan
megközelítés és értelmezés létezik, amelyek mind megállják a helyüket.
A szervezeti kultúra kutatások az 1970-es évekig nyúlnak vissza. Bár Kovács (2006) doktori
értekezésében említi, hogy már a 60-as években is folytattak arra irányuló vizsgálatokat, hogy a
kultúra a vállalat menedzsmentjére milyen hatást gyakorol. Két irányzatot említ: a kulturalisták és az
univerzalisták csoportját. Utóbbi csoport azt hangsúlyozta, hogy a menedzsment irányelvei a kulturális
tényezőktől teljesen függetlenek, mindig és mindenhol érvényesek (culture-free). A kulturalisták
azonban hangsúlyozták a menedzsment kultúra befolyásoltságát (culture-bound). A culture-free
irányzat képviselői szerint a globális iparosodás folyamatok általánosan érvényes menedzsment
elveket és módszereket alakítanak ki, míg a culture-bound irányzat követői ezt nem fogadják el,
szerintük a szervezetek menedzsmentjét a kultúra formálja. A culture-free irányzat gondolkodásának
igazolására Haire – Ghiselli – Porter (1966) végzett vizsgálatokat 3600 menedzserrel (14 különböző
országból), hogy a kultúrákon átívelő egyezséget mutassanak ki a vezetők magatartásában,
értékrendjében. A vizsgálat kiterjedt a vezetői magatartásra, szerepfelfogásra, önértékelésre és
motivációra. Eredményeik nem őket igazolták: az adott válaszok 90%-ban visszavezethetők voltak a
nemzeti hovatartozásra. 1986-ban pedig Laurent kimutatta, hogy a nemzetiség háromszor akkora
befolyással van a vezetők magatartására, értékeire, mint bármely más tényező.
Az 1980-as években több kutatás is született, amely komolyan foglalkozott a kérdéskörrel (Málovics,
2004). 1986-ban Peters és Waterman A siker nyomában c. művében foglalkozott esettanulmányokon
keresztül a szervezeti kultúra kérdésével. Kutatásukban azt igyekeztek bizonyítani, hogy a szervezet
filozófiájának, az értékeknek nagyobb szerepe van a szervezet sikerességében, mint az egyéb
gazdasági vagy műszaki feltételeknek. Ehhez igazodik az emberi kapcsolatok területe is, amely azt
vallja, hogy a vezetés egyik központi tevékenysége maga az emberi alkotómechanizmus.
A nyolcvanas évek végére felerősödött az a nézet is, amely szerint a szervezeti kultúra a vezetés egyik
alrendszere, amelynek következményeként foglalkozni kell azzal, hogy a dolgozók mit gondolnak,
miben hisznek. Fontos gondolatként született meg, hogy a vezetés ebben az értelemben egy
értékalakító folyamatot is magában foglal (Málovics, 2004). Az 1900-as évek végére egyre nagyobb
jelentőséget kap az a gondolat, hogy a vezetői munka kapcsán a hangsúly az utasításról és kontrollról
átkerül a személyes vezetésre, belső motivációra.
Azonban továbbra sem született egységes rendszerezés, ami a szervezeti kultúra elemeit, típusait illeti,
ahogyan arról sem, hogy tervezhető-, vagy befolyásolható-e, és hogy hogyan függnek össze a kultúra
egyes típusai, vagy épp a kultúra a vezetéssel. Schein (1985) szerint a szervezeti kultúra koncepciója
már létrejött, de még nem világos, hogy a szervezettel kapcsolatos tudományokban hogyan
használható, vagy értelmezhető, amelyet a szerző a magdefinícióval kapcsolatos problémákra vezet
vissza.
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A kétezres évek elején tovább erősödött az a nézet, hogy a vezetői tulajdonságok közül kiemelt
figyelemmel bír a jövőkép szolgáltatása, támogatás nyújtása, és képesség egy általános érvényű
értékrend megadására. Egyre nagyobb jelentőséggel bír a vezető szerepe a szervezetben. Hiszen a
vezető akkor képes a szervezetet jól irányítani, ha képes jövőképet kialakítani, gyorsan reagálni a
környezeti változásokra, azokat időben tudja érzékelni, illetve, ha időben elkezdi a változtatásokat
bevezetni a jövőre nézve (Csath, 2004). A korábban vallott nézetek tehát a 21.században még inkább
érvényességre lépnek, elválaszthatatlanná kezd válni a vezetés és a szervezeti kultúra kapcsolata.
Bármennyire is nehéz terület ez, a szervezetek életében a 21. században egyre nagyobb szereppel bír a
szervezeti kultúra. Ennek oka az, hogy – ahogyan a szakirodalomban több szerző is megfogalmazta –,
a szervezeti kultúra nem csupán a hatékonyság növelésének egyik eszköze, hanem a szervezet
láthatatlan, önszabályozó ereje és kohéziója is, amely képes meghatározni és szabályozni a
szervezeteket. Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a szervezeti kultúra a külső szemlélőnek is
képet alkot a szervezetről, amely alapján társadalmi, gazdasági megítélése pozitív, vagy negatív
irányba változhat. Egyre jelentősebb a munkaerőmegtartó-képesség is, amely alapjaiban hívja fel a
figyelmet arra, hogy jobban koncentráljanak a szervezetek saját értékrendjük kialakítására, és
kommunikálására, hiszen hosszú távon – amennyiben hosszú távon gondolkodnak –, ez akár még
versenyelőnyhöz is juttathatja őket. A szervezeti értékek a szervezeti tagoknál már nem csupán vallott,
hanem követett értékké válnak. A jól kialakított szervezeti kultúra hatására nő az elköteleződés,
lojalitás, javul a csoport kohézió, a szervezet megtartó ereje és csökken a fluktuáció. A csoportok és a
szervezet önszabályozó ereje azáltal erősödik, hogy a kultúra átveszi a formális szervezeti szabályok,
rendelkezések helyét.

1.2.

A változás és a szervezeti kultúra összefüggései

A szervezeti kultúra a változások lassító, akadályozó tényezője, ilyen szempontból egy nagyon
lényeges eleme annak. A lassú változások összetételében a kultúrális tényezők szerepe nagyon magas.
A szervezetfejlesztés mint lassú változás Thom (1995) szerint a szociális rendszerek változási
folyamataihoz igazított részletes tervezési, kezdeményezési és megvalósítási koncepció. Azaz azoknak
a megszokásoknak, értékeknek és normáknak a tudatos és tervezett megváltoztatása, amelyek a
stabilitást nyújtják a szervezet mindennapjaiban. Ebben a megközelítésben a központi gondolat a
szervezeti érték- és tudásbázis megváltoztatása, megoldási és cselekvési kompetenciák javítása, az
egyén tudásának kollektivizálása. Ezen gondolat mentén alakult ki a tanuló kultúra és tanulószervezet
modellje, amelyet napjaink gyorsan változó környezetében a sikeres alkalmazkodás egyik fő
feltételének tekintenek (Kocsis-Szabó, 2000). A szervezeti kultúra a vezetés emberközpontú
szemléletéhez tartozik, már egészen a 80-as évektől a gyorsan változó, komplex környezet
kezelésének problémájára próbál választ adni.
Más megközelítésben Csedő (2006) kutatásában rámutatott arra, hogy a változások fókusza általában a
szervezeti struktúrán és folyamatokon van, ezért sok esetben elmarad a szervezeti kultúra illesztése,
amely nagy nehézségeket eredményez a szervezeteknél, az új körülményekhez a régi kultúra keretei
között próbálnak alkalmazkodni, amely ellenállást válthat ki. A függelmi viszonyok mentén történő
munkavégzésre épülő szervezetek esetében a legnehezebb pro-aktív módon reagálni a környezeti
változásokra. A szakirodalom szerint változó környezetben azok a szervezetek tudnak hatékonyak
lenni, amelyek pro-aktív stratégiával, komplex technológiával rendelkeznek és szervezeti kultúrájuk
lehetővé teszi az önmegvalósítást is, valamint organikus struktúra és demokratikus vezetés jellemzi
őket.
A szervezeti kultúra és a szervezeti változás a szakirodalom szerint erősen összefügg, hiszen a sikeres
változtatás egyik legfontosabb akadályozó tényezője maga a szervezeti kultúra. Erre irányuló
vizsgálatok is kimutatták, hogy egyes szervezetek esetében kimondottan nehézségeket okoz a
változtatás sikeres végrehajtása épp emiatt. A szervezeti kultúra megváltoztatására épp ugyanúgy
figyelmet kell fordítani egy jelentősebb, radikális változtatás során, mint a szervezeti folyamatokra, a
struktúrára.

2. Kultúraváltás
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A korábbi fejezetekből kiderül, hogy a szervezetek életét alapvetően kitettek az őket érő külső és belső
hatások, folyamatok módosulására, és az ezekre adott reakciójuk meghatározza a hosszú távú
fennmaradásukat. Az is világossá válik, hogy a szervezeti kultúra kérdésköre egyre nagyobb
jelentőséggel bír a szervezetek életében, hiszen meghatározza és megkülönbözteti egymástól azokat.
Ezzel párhuzamosan azonban arról kevés említést tesz a menedzsment szakirodalom, hogy a szervezeti
kultúra megváltoztatása egy igen bonyolult és lassan végrehajtható folyamat.
Tulajdonképpen bármi, ami változást generálhat, magával hozhatja a szervezeti kultúra
megváltoztatásának igényét is. A tudásgyarapodás iránti igény, a technológiaváltás, munkaerőpiaci,
életminőségi változások sürgethetik a kultúraformálást. A szervezeteknek a változó környezethez
alkalmazkodva célszerű változó viselkedésformákkal reagálniuk.
Bár számos oka lehet annak, hogy egy szervezet úgy dönt, hogy kultúrát vált, mégis kulcsfontosságú
lehet (Riley, 2014) szerint a következő néhány tényező:
- Üzleti teljesítmény növelése,
- Szignifikáns változásra adott válasz,
- Etikátlan tevékenységek megszüntetése, korrigálása,
- Piaci változások,
- Politikai, jogi környezet megváltozása,
- Gazdasági körülmények változása,
- Működési zavarok,
- Magas fluktuáció,
- Innovációs törekvések.
Azonban a kultúraváltásnak erős szervezeti korlátai vannak, hiszen egyes csoportok jobban
ellenállnak, míg más csoportok jobban elfogadják az új célokat, irányokat. Emiatt azt mondhatjuk,
hogy a kultúra változtatása elsősorban vezetési kérdés.
A kultúra formálásának, megváltoztatásának több megközelítése is lehetséges. Az 1.táblázatban
foglaltak alapján agresszív, egyeztető, bomlasztó és indokrinatív megkülönböztetés szerint
csoportosíthatjuk a kultúraváltást. Bate (1995) ezen megközelítések mentén tesz különbséget a
kultúraformálásban aszerint, hogy a változtatás milyen mélységben, milyen sebességgel és mennyire
látható módon zajlik, milyen lehetséges kimenetekkel számolhatunk és azokból milyen általános
következtetéseket lehet levonni.
1. táblázat: A kultúraváltás megközelítése
Table 2: Approach of organizational culture change

Megközelítés

Jellegzetességei

Lehetséges kimenetek

Agresszív

Gyors változás
Felszámolja
a
hagyományos értékeket
Az újkultúra kevésbé
összetett
Felülről
indul
és
folyamatosan
ellenőrzik
Részletes
tervek/tevékenységek
Ésszerű és csendes
Lassan vezet át az új
értékekhez
A kimenetel helyett a
megvalósítás módjára
koncentrál
Együttműködés, nem
konfrontáció
Folyamatos fejlődés

Erősen
integrált
kultúrát eredményez
Jól használható olyan
helyeztben, mikor a
hatalom
forrása
egyszerű

Egyeztető

Általános
következmények
Véleménykülönbséget
eredményez
Hatalmi szempontból
naiv
Hiányoznak bizonyos
készségek, nem élvez
széles körű támogatást
és
krízishez
vagy
változáshoz vezet

Józan
ésszel Szem elől veszti az
elfogadható
új eredeti radikalitást
kultúrához vezet
Visszatér az eredeti
Lefegyverzi
az status quóhoz
ellenállást
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Bomlasztó

Indokrinatív

Érezhetően
nincs
hatalmi nyomás
Informális hálózatokat
használ
Láthatatlan
manipuláció
Magas részvétel
Előbb a cselekvés,
utána a legitimáció
Tervezett
és
programozott
Explicit
tanulási
folyamat
Szocializál
Egyesített logikai keret
Egy
bizonyos
világnézetet támogat

A kisméretű hálózat
kezdeményezéséből
valódi és nagyszabású
változáshoz vezet

A
meglevő
rend
védelmére
és
a
változtatást
kezdeményezőkkel
szembeni ellenállásra
szolgál

Információtechnikai
Nem
eredményez
szinten széles körű alapvető kultúraváltást
változáshoz vezet

Forrás: Bate (1995) alapján saját szerkesztés

Bate (1995) szerint minden megközelítésnek megvan a helye és ideje a változás jellemzője szerint, és
annak megfelelő alkalmazása sikeres kultúraváltást von maga után:
- az agresszív megközelítés hasznosnak bizonyulhat, ha pozitív módon használják a régi kultúra
kiolvasztására,
- az egyeztető megközelítés együttműködő stílusának haszna a tárgyalások és tulajdonviszonyok
időszakában mutatkozik meg,
- az indokrinatív megközelítés a változás azon pontján nyújt segítséget, ahol az ötleteknek közös
megegyezésen alapuló logikus rendszerré kell összeállniuk, különösen akkor, ha a cél a normák és
attitűdök megváltoztatása, a hangsúly a tanuláson és nem a tanításon van.
- a bomlasztó megközelítés a hálózat- és szövetségépítés, az új normarendszer meggyökereztetése
érdekében kerülhet előtérbe.
A szervezeti kultúra megváltoztatásának lépései Barakonyi (2000) szerint a 7S-modellben
gyökereznek: stratégia, szervezet, rendszerek – mint kemény tényezők –, stílus, személyzet,
szakértelem, közös értékek – mint lágy komponensek.
Egyéni szinten első sorban a vezetők az érintettek. A vezetőknek átfogó ismeretekkel kell
rendelkezniük az üzleti stratégiáról, a szervezeti kultúráról is. Figyelembe kell venniük, hogy a
szervezeten belüli egyének különböző identitással rendelkeznek. A különböző identitású csoportok a
szervezeten belül elkülönülnek egymástól és eltérő módon viszonyulnak a változáshoz. A szervezeti
kultúra megváltoztatásához olyan munkakultúrát szükséges kialakítani, amelyben a munkavállaló
képes felelősséget vállalni a kultúraváltáshoz. Az sem utolsó kérdés, hogy kinek milyen szerepet szán
a vezetés a kezdeményezés, irányítás és a megvalósítás fázisaiban.

3. A változás kultúrája
A kultúraváltás, mint jelentős változtatás a szervezet életében leginkább attól függ, hogy milyen
mértékben támogatja a már meglévő szervezeti kultúra a változást, azaz milyen mértékben
„változásbarát” az adott szervezet. Farkas (2013) szerint a változást támogató kulturális jellemzők
szerepe meghatározó, ezeket a szervezeteket jellemezhetjük egyrészt a szervezetre, másrészt a
szervezeti egyénre vonatkoztatva. A szervezetre vonatkoztatva kulcsfontosságú a HR-rendszerek
globalizálása, az integráció, szakszervezeti kapcsolatok fejlesztése, foglalkoztatási rendszerek jogi
szabályozásának egységesítése, közös képzés és tréning szervezése. Ezek egyenként is, de különösen
együttesen alkalmassá teszik a szervezetet arra, hogy a szervezeti kultúra átalakulása a tervezett
keretekben, a közös célok megvalósulása érdekében történjen.
A szervezet lehetőségei között szerepel a vonalbeli vezetők, belső változási szakemberek és a külső
változási tanácsadók igénybevétele is, azaz „változás ügynökeinek” kiválasztása. A vonalbeli vezetők
általában rendelkeznek olyan háttérismeretekkel, hogy mi az, ami működni fog, és mi az, ami nem, a
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belső változási szakemberek ismerik ab belső rendszereket, azok működését, és összefüggéseit, a külső
változási tanácsadók pedig más vállalatok változási stratégiáinak széleskörű, összehasonlítható
ismereteivel rendelkeznek. Ezek kombinációja nagy mértékben hozzájárulhat a kultúraváltás sikeres
lebonyolításához.
Amennyiben a szervezeti kultúra megengedi a háttér könnyed irányítását, úgy számos eszköz
alkalmazásának lehetősége nyílik meg előttünk, annak érdekében, hogy gördülékenyen, kisebb
ellenállást kiváltva valósítsuk meg a kultúraváltást. Ilyen eszköz például az adminisztratív folyamatok
megváltoztatása, feladatcsoportok létrehozása, szervezeti struktúra és folyamatmenet megváltoztatása,
vagy vezetésfejlesztési programok indítása.
Saunders (1999) szerint a változás kommunikálása is kulcsfontosságú különböző kommunikációs
technikák mellett. Nem biztos, hogy ezek önmagukban garantálják a sikert, a menedzsment döntése,
hogy milyen mértékben és milyen kombinációban alkalmazza az adott cég jellegzetességeinek
figyelembevétele mellett. Ezek a kommunikációs technikák:
- A változtatási folyamat ismertetése,
- Mutatószámokkal ismertetni a várható eredményeket,
- Választ adni a „miért”-ekre,
- Meghatározni kit és hogyan érint majd a változás,
- Kétirányú kommunikáció - a dolgozók is aktívan vegyenek részt a változás folyamatában,
- A változás mellé állítani a középvezetőket,
- Hangsúlyozni a részeredményeket,
- Tréningek alkalmazása a változási folyamatban,
- Változatos kommunikációs eszközök alkalmazása,
- Példamutatás.
Krivtsov – Polinova et.al. (2016) esettanulmányon keresztül mutatott rá a vezetők és más kiosztott
szerepek fontosságára egy kultúra megváltoztatása során. Olyan tényezőket fogalmaztak meg,
amelyek tapasztalatuk szerint kiemelkedően fontosak a kultúraváltás során: a folyamatos
kommunikáció, képzés és bevonás.
Groysberg – Lee et al. (2018) kutatásai rávilágítottak arra, hogy a bizonytalan és dinamikus
környezetben a szervezeteknek agilisabbnak kell lenniük, és a tanulás egyre nagyobb fontosággal bír.
Az elmúlt egy évtizedben változást tapasztaltak abban, hogy a vezetők az innováció és a dinamikus
reakciókészséget milyen mértékben tartják fontosnak. Ahhoz, hogy a szervezeti kultúra a
teljesítménynöveléséhez hozzájáruljon, a vezetőknek egyszerre kell figyelembe venniük a kulturális
különbségeket, a szervezeti és piaci feltételeket is.
A szervezeti kultúra sikeres megváltoztatása számos megközelítésben értelmezhető, amelyek bár
eltérő kritériumokat sorakoztatnak fel, mégis található közös vonás bennük. A vezetés tudatos jelenléte
elengedhetetlen bármilyen változtatást szeretnénk végrehajtani, de a kultúra formálása,
megváltoztatása során fokozottan kiemelkedő szereppel bír. Egy vezető összehangolja, koordinálja,
irányítja a változásokat, és szükség esetén beavatkozik. Emellett a tanulás lehetősége, és a képzések
megvalósítása egyre inkább a sikeres kultúraváltás egyik alappillére lehet.

Összefoglalás
A változás a szervezetek életének szerves részévé vált. Napjainkban már alig találkozhatunk stabil
állapottal. Egy változó világban fontos, hogy minden szervezet reakciókészsége megfelelő legyen
ahhoz, hogy hosszú távon is sikeresen tudjon fennmaradni. A szervezeti kultúra egy olyan alapkő,
amely hozzájárul a megfelelő reakciókészség kialakításához, fenntartásához. Alapvetően egy szervezet
kultúrája nem jellemezhető szigorú keretek közé szorítva, hiszen ahány szervezet, annyi kultúra. Azt
mondhatjuk, hogy a kultúraváltás olyan gyakorlatok elterjesztése, normává alakítása, amelyek hosszú
távon is támogatják a szervezet sikeressé válását. Ehhez szükség van azoknak a céloknak a
megtalálására, amelyek támogatják a szervezeti folyamatokat, és egyéni szinten is integrálhatók.
A szervezeti kultúra átalakítására nincs általánosan elfogadott metódus, mivel minden szervezetet
egyedi célok, értékrendek, normák és folyamatok jellemeznek, különböztetnek meg más
szervezetektől. Éppen ezért vizsgálatához komplex látásmód szükséges, elemezni és feltérképezni a
szervezet adottságait, azon külső környezeti tényezőket, amelyek befolyásolhatják a mindennapi
működést (vonatkozó jogszabályok, gazdasági – társadalmi – technológiai tényezők). Egy új
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szervezeti kultúra meggyökereztetése a gyakorlatban hosszú időt vesz igénybe, és alapjaiban
reformálja meg az érintett szervezet működését: megváltozhatnak a normák, az értékrend, az eljárások
és számos olyan tényező is, amely a szervezetről kialakított képet formálja mind külső, mind belső
szemszögből nézve. Hogyan írható le egy ilyen kultúraváltás, vagy hogyan fogalmazható meg a
változás kultúrája? Egy gyorsan változó környezetben hogyan élhetnek túl a szervezetek? A
változtatás rendkívüli módon függ attól, hogy hogyan közelítik meg a megvalósítást: az agresszív és
gyors változtatás ellenállást szül, de hatékony módszer abban az esetben, ha egyszerű és egyértelmű a
hatalmi viszony. A másik véglet esetén az egyeztetés módszerével kevésbé radikális, de könnyebben
elfogadható változtatások hajthatók végre a szervezeti kultúrában. A módszer megválasztásához
azonban elengedhetetlen az adott szervezet külső és belső környezetének, a változtatás végrehajtását
szolgáló mozgatórugók alapos ismerete. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy a szervezeti kultúraváltást –
ez által a változás kultúráját – alapjaiban határozzák meg az adott szervezet komplex tulajdonságai.
Vizsgálni szükséges a szervezet vezetés-és szervezési folyamatait: a döntési, kommunikációs,
tervezési, szervezési és ellenőrzési eljárásokat, amely alapján meghatározható az új szervezeti kultúra
gyakorlatba ültetésének módszere és dinamikája.
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Z generációs egyetemi hallgatók motivációjának vizsgálata a Debreceni
Egyetem Gazdaságtudományi Kar és Informatikai Kar hallgatói köréből
vett mintán
Examination of the motivation of generation Z university students in a
sample of students from the Faculty of Economics and Business and the
Faculty of Informatics at the University of Debrecen
HAJDU F1
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar,franciska.hajdu@hotmail.hu

Absztrakt
Napjainkban a szervezetek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a munkavállalók motiválására, hiszen a
szervezet eredményességét nagyban befolyásolja a dolgozók motivációs szintje, ismervén azt, hogy
motivált dolgozó jobban teljesít és hűségesebb maradhat a szervezethez.
A munkavállalók eredményes motiválásához elengedhetetlen, hogy a vezetők ismerjék a különböző
ösztönzési lehetőségeket. Jelen tanulmányban elsősorban a belső motivációval foglalkozom, hiszen már
bizonyították, hogy a külső motivációs eszközök önmagukban nem elegendők a munkavállalók kívánt
motivációs szintjének eléréséhez. Általános célkitűzésem, hogy felmérjem a környezetemben lévő
hallgatók motivációs jellemzőit, azon belül is a külső és belső motiváció viszonyát.
A cikk első részében összefoglalom a belső motivációval kapcsolatos szakirodalmat, mely a jelen kor
igényeihez alkalmazkodva egyre gyakorlatiasabb módon mutatja be a témát. A folytatásban a
kutatásomat ismertetem, melyhez az Aspirációs Index rövidített változatát használtam fel. Kvantitatív
kutatásomban összesen 470 fő vett részt a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karról és
Informatikai Karról. Az eredmények értékeléséhez leíró és matematikai statisztikai módszereket
egyaránt felhasználtam.
A válaszok elemzése után arra a következtetésre jutottam, hogy az intrinzik motiváció nagyobb hatással
van a hallgatókra, mint az extrinzik, ám a pénz továbbra is egy nélkülözhetetlen motivációs eszköz.
Különbséget véltem felfedezni a férfiak és a nők, valamint a különböző szakokon tanulók válaszaiban,
ezek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy nem szabad a generációt egy séma szerint kezelni,
érdemes az egyéni jellemzőket figyelembe véve kialakítani az ösztönzési módszereket, technikákat.
Összegzésként a vezetőknek javaslatokat fogalmazok meg a kutatási eredmények alapján levont
következtetésekből. Így reményeim szerint a jövőben nagy tömegben a munkaerőpiacra lépő
Z generációt a vezetők hatékonyabban tudják majd motiválni.
Kulcsszavak: belső motiváció, külső motiváció, egyetemi hallgatók
Abstract
Nowadays, organizations place increasing emphasis on motivating employees, as the effectiveness of an
organization is greatly influenced by the motivation level of the employees, knowing that a motivated
employee can perform better and remain loyal to the organization.
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In order to motivate employees effectively, it is essential that managers are aware of the various
incentives available. In this study, I focus primarily on intrinsic motivation, as it is increasingly proven
that extrinsic motivation tools alone are not enough to achieve the desired level of motivation for
employees. My overall goal is to assess the motivational characteristics of students in my environment,
including the relationship between extrinsic and intrinsic motivation.
In the first part of the article, I present the literature on intrinsic motivation, which presents the topic in
a more and more practical way, adapting to the needs of the present age. In the following, I present my
research using a shortened version of the Aspiration Index. A total of 470 people from the Faculty of
Economics and Business and the Faculty of Informatics of the University of Debrecen took part in my
quantitative research. For the evaluation of the results I used both descriptive and mathematical
statistical methods.
After analysing the answers, I concluded that intrinsic motivation has a greater impact on students than
extrinsic motivation, but money is still an essential motivational tool. I thought there was a difference
in the answers of men and women and students of different programs, which led me to the conclusion
that the generation should not be treated according to a scheme, it is worth developing the methods and
techniques of motivation considering the individual characteristics. In conclusion, I try to formulate
suggestions for managers based on the conclusions drawn from the research results. Thereby I hope
that the Z generation entering the labour market in the future will be motivated more effectively.
JEL Codes: I23, I29, M12, M52

Bevezetés
Napjainkban a nagyvállalatok egyre inkább törekednek a képzett és a szervezeti célokkal azonosulni
tudó munkaerő megszerzésére és megtartására. A profitorientált és a nonprofit szervezetek számára is a
legfontosabb erőforrás az ember. A Debreceni Egyetem egy olyan intézmény, mely kellő
szakértelemmel rendelkező leendő munkavállalókat bocsát a munkaerőpiacra évről évre. Jelenleg az
alapképzésen a Z generáció tagjai tanulnak, és jómagam is egy vagyok közülük. Pár éven belül
diplomásként hagyjuk el az egyetemet és becsatlakozunk a munkaerőpiacot alkotó generációk közé. Az
eltérő generációkat véleményem szerint különböző eszközökkel lehet eredményesen motiválni. Ennek
vizsgálatát a Z generáció körére szűkítem, hogy pontosabb információkat kapjunk a jövőbeli dolgozók
ösztönzési lehetőségeiről. A korcsoporton belül a Gazdaságtudományi Kar és Informatikai Kar hallgatói
köréből vett mintát vizsgáltam.
Maslow 1943-ban rangsorolta főbb szükségleteinket, miszerint öt egymásra épülő szintre osztható a
belső indíttatásunk. A legsürgetőbb, legalapvetőbb igényünk az étel, ital, alvás és szexualitás felé terel
minket. Ha ezek a szükségletek kielégülnek, léphetünk a következő szintre, ahol a biztonságra vágyunk
fizikai, egészségügyi, pénzügyi értelemben. Ezt követően a szociális szükségleteink merülnek fel, mint
a szeretet, család, barátság, valahova tartozás. Negyedik lépcsőfok az önbecsülés, miután elvártuk
környezetünktől, hogy elfogadjanak, megbecsüljenek, saját magunk irányába is kialakul az önbecsülés
érzete. A piramis csúcsán az önmegvalósítás áll, mely motiválja a kreativitásunkat,
problémamegoldásunkat, erkölcsiségünket. Maslow piramisa magába foglalja a legfontosabb
motivátorokat az életben, ám megjelenése óta világunk sosem látott módon fejlődött, mind technológiai,
mind társadalmi értelemben, melynek eredménye, hogy azóta Maslow is további két szinttel egészítette
ki az elméletét: a tudás és az esztétika szintjével.
Kenrick és munkatársai (2010) szerint Maslow elmélete helytálló, ám nem fedi le a motiváció teljes
indíttatását és túl merev rendszerű. A szintek nem szükségszerű, hogy szigorú sorrendben kövessék
egymást, valamint az embert érő külső hatások is befolyásolják azokat. Szerintük a motiváció annak
eredetét tekintve kétféle lehet: funkcionális, mely nagyban hasonlít a maslow-i alappillérekhez, valamint
proximális, melyet külső események váltanak ki.
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A Kenrick és munkatársai által felállított elmélettel elérkeztünk oda, hogy megkülönböztessük a belső
és külső motivációt. Több szakirodalom is említi az intrinzik (belső) és az extrinzik (külső) motivációt
(Deci, 1972; Sansone, 2000; Pink, 2010; Zimbardo et al., 2018). Belső motivációnk alapvetően a
cselekvés végzésében fellelhető örömként jelentkezik. Ezzel szemben külső motivációnk a kívülről
érkező jutalmazáson alapszik. A kétféle megközelítés erősen eltér egymástól, hiszen forrásuk is nagyban
különbözik. Már az elején le kell szögeznünk, hogy a belső motiváció azoknál az alkalmazottaknál
működik, akik alapvetően megfelelő mértékű bérezést kapnak. Hiszen, ha valaki a mindennapi betevőért
robotol, őt nehéz rávenni a szervezeti célokkal való azonosulásra (Ariely, 2017).
Deci (1972, p.113.) elsők között számolt be a belső motivációról. Úgy fogalmaz, hogy „belső motiváció
figyelhető meg azon a személyen, aki a cselekvésben fellelhető örömért végzi azt el és nem egy kívülről
érkező ösztönzőért”. Katzenbach (2000) az örömmel végzett munkát a maximális teljesítménnyel
azonosítja. Az a személy, aki az öröm átélésével végzi a munkáját, erőlködés nélkül, könnyedén hajtja
végre a feladatokat, és elmerül a munkában. Továbbá fontosnak tartja a szakismeretet és a gyakorlatot,
melyek hozzásegítenek ennek az örömnek az átéléséhez (Katzenbach, 2000 idézi: Zsoldos, 2005, p.30).
Dajnoki és Héder (2017) szerint a HR egyik válasza a globalizáció és a változás kihívásaira a megtartásmenedzsment. A megfelelő és tehetséges munkavállalók megtartása azért kulcsfontosságú, mert
pótlásuk költség-, idő- és energiaigényes. Az ösztönzés révén elősegíthetjük a munkavállalók
megtartását, valamint a HR-ről is egy pozitív képet tudunk kialakítani a külvilág felé.
Gergely és Pierog által 2016-ban végzett kutatásból kiderül, hogy az általuk vizsgált hallgatói minta
leginkább a teljesítménymotivációt helyezi előtérbe, melynek célja, hogy eredményüket a sikerrel
összhangban valósítsák meg, és szem előtt tartsák a végrehajtandó feladatot.
Kutatási célként tűzöm ki, hogy az általam vizsgált hallgatók külső és belső motivációját
megvizsgáljam, valamint feltárjam a nemekből, tanulmányi területből és munkatapasztalatokból
származó motivációs különbségeket. Kutatási kérdéseim közt szerepel, hogy vajon van-e különbség a
külső és belső motiváció tekintetében a férfiak, illetve a nők között? További kérdésem, hogy a külső
vagy a belső motiváció van-e nagyobb hatással erre a korcsoportra? A kutatási kérdésből következő
hipotézisem az, hogy a belső motiváció fontosabb a hallgatóknak, mint a külső motiváció.
A kutatást kérdőív segítségével végzem, mert így viszonylag rövid idő alatt, nagyobb létszámban tudtam
elérni a mintába kerülő egyetemistákat. Az eredmények kiértékelését többféle módszerrel végeztem,
többek között átlag, szórás adatok elemzésével, korrelációelemzéssel és független kétmintás t-próba
számításával.

1. Anyag és módszer
Kutatásom célja az volt, hogy felmérjem a Debreceni Egyetemen Gazdaságtudományi Karán tanuló
hallgatók és Informatikai Karán tanuló gazdaságinformatikus hallgatók motivációs attitűdjét, választ
találjak arra a kérdésre, hogy a külső vagy a belső motivációs tényezők fontosabbak-e számukra. A
feltárt eredmények lehetőséget adnak arra, hogy a vezetők is hasznos információhoz jussanak, hiszen a
kérdőív hozzávetőlegesen körül írja a munkavállalók által elvárt munkahelyi jellemzőket.
Kutatásom során kvantitatív jellegű primer kutatást végeztem, melyhez egy már létező és validált
kérdőívet használtam fel. A kitöltések során papír alapú kérdőívek segítségével dolgoztam, mert
legeredményesebben tanórák keretein belül, személyesen lehetett elérni a hallgatókat.
Martos és munkatársai (2006) az Aspirációs Index elméleti háttereként felhasználták Kasser (2005)
eredményeit, aki szerint a külső motiváció megléte az emberben szoros kapcsolatban áll a kultúrával,
melyben él. A kultúránk és a társadalom különböző életcélokat tűz elénk, melyet mindannyian el
szeretnénk érni. A jó megjelenés mára szerintem társadalmi elvárás, az anyagi jólét és a siker elérésének
érzése nagyrészt a médiából is befolyásol minket. A felsorolt tényezők mind-mind külső jutalmakkal
kapcsolatosak. Kasser rámutat arra, hogy ha ezek a külső célok felülemelkednek a belső céljainkon,
akkor az a személyiségünkben is változásokat eredményezhet. Emberi kapcsolataink és társadalmi
szerepvállalásunk megváltozhatnak. Kifejti továbbá, hogy ezen célok elérése sokszor problémákba
ütközik és feszültséget generálhat. Ellenben saját belső céljaink elérésébe fektetett idő és energia az
egyén számára is egészségesebb végeredménnyel jár (Kasser, 2005 idézi Martos et.al., 2006).
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Martos és munkatársai (2006) az eredetileg 35 tételes aspirációs indexet 14 tételesre redukálták.
A rövidítés során a korábbi 7 alskálából, és ezekhez tartozó 5-5 tételből 2-2 tételt emeltek ki, így az
eredetileg 35 tételes kérdőív 14 tételes lett. A kérdőívben olyan kérdések találhatóak, amelyeknél a
válaszadónak egyes tényezőket kell fontosság szerint értékelni a megadott skála alapján.
Az elemzés során lefolytatott korrelációelemzéshez a korrelációs együttható értékét Evans (1996)
szerint értelmezem:
• 0,00-0,19: nagyon gyenge
• 0,20-0,39: gyenge
• 0,40-0,59: közepes
• 0,60-0,79: erős
• 0,80-1,00: nagyon erős kapcsolat a vizsgált tényezők között.
Primer kutatásom 18 kérdésből áll. A kérdőív első részében 14 kérdésből hat kérdés az intrinzik, további
hat az extrinzik motivációt, kettő pedig az egészségre való törekvést kívánja mérni. Minden kérdéshez
Likert formátumú 5 pontos skála tartozik. A kérdések hét típusba sorolhatók, melyek nem mások, mint
a gazdagság, a hírnév, a jó megjelenés, a tartalmas emberi kapcsolatok, a személyes növekedés, a
társadalmi elkötelezettség és az egészség. A kérdőív második része a demográfiai adatokat tartalmazza,
melyek a következők: a válaszadó neme, szakja, évfolyama, illetve, hogy az illető rendelkezik-e
munkatapasztalattal.
A kérdőívet összesen 470 Debreceni Egyetemen tanuló nappali tagozatos hallgató töltötte ki anonim
módon. A teljes mintából 24 fő (5,11%) az összes kérdést tekintve hiányosan töltötte ki a kérdőívet.
A hiányzó értékeket is figyelembe véve végeztem el az adatelemzést, így a teljes minta 470 fő, de
előfordul, hogy egy-egy kérdést ennél kevesebben válaszoltak meg. A válaszadók 51%-a férfi és 49%a nő, tehát 240 férfi és 230 nő közel azonos arányban szerepel válaszadóként. A mintát évfolyamok
szerint jellemzően elsőévesek (52,98%), továbbá a másodévesek 26,38%-kal, a harmadévesek 20,43%kal alkotják, valamint egy fő negyedéves hallgató is kitöltötte a kérdőívet.
A válaszadók 83,62%-a egyetemi tanulmányait a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán,
16,39%-a az Informatikai Karán folytatja. Az Informatikai Karon egy szakot vizsgáltam, amely a
gazdaságinformatikus hallgatókat jelenti, akik másod- és harmadévüket teljesítik jelenleg. A
Gazdaságtudományi Karon a vizsgált hallgatók többféle szakon tanulnak, többek között gazdálkodási
és menedzsment, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel, nemzetközi gazdálkodás, valamint
sport- és rekreációszervezés alapszakon. A válaszadók közel kétharmada (67,23%) rendelkezik előzetes
munkatapasztalattal. Az erre vonatkozó kérdés nem terjedt ki a munkavégzés idejére, tárgyára, csupán
a létére vagy nem létére.

2. Eredmények
2.1. Leíró statisztika
A válaszadóknak 14 életcélt kellett megítélniük fontosságuk alapján. A kitöltők nem múltbeli
tapasztalataikat értékeltek, hanem jövőbeli céljaikon kellett elgondolkodniuk. A jövőben rendkívül
fontosnak vélt célok a Likert formátumú 5 pontos skála legmagasabb értékét kapták, míg az egyáltalán
nem fontos tényezőket az egyes értékkel jelölték. A minta elemzése alapján kapott átlag- és
szórásértékeket az 1. táblázat szemlélteti. Az életcélok motivációs jellegét illetően a külső célokat „E”vel, mint extrinzik, a belső célokat „I”-vel, mint intrinzik cél jelöltem.
Az 1. táblázatban látható, hogy a teljes mintára vonatkozóan az átlagos értékek tekintetében a betegségek
elkerülése, a pénzügyek sikeressége és önmaguk elfogadása a legfontosabb a hallgatók számára.
A betegségek elkerülésének átlaga 4,57 (szórás: 0,73), míg a pénzügyek sikerességének átlaga 4,5
(szórás: 0,6). Legalacsonyabb értékeket a hírnév és a tisztelet-csodálat kapta. A hírnévhez tartozó
körülbelüli 2-es átlag (szórás: 0,95) élesen elkülönül a többi válasz magasabb értékétől, a tiszteletcsodálat 3,18-as átlagértéke (szórás: 0,98) csak kevéssel van lemaradva a tőle valamivel magasabb
átlagoktól. A szórások tekintetében a legalacsonyabb ingadozás az átlag körül a pénzügyek
sikerességénél figyelhető meg (szórás: 0,60), tehát elmondható, hogy ennél a kérdésnél a legnagyobb az
egyetértés a hallgatók között. A legnagyobb ingadozás, tehát a legmagasabb szórás érték a „vonzó
megjelenésű embernek tartsanak” életcélnál figyelhető meg, mely több mint egy egész (szórás: 1,04).
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Nemek tekintetében a férfiak számára a legfontosabb tényező a pénzügyi sikeresség lett 4,5 átlag
értékkel 0,63-as szórás mellett. Második legfontosabb cél a betegségek elkerülése 4,49 átlaggal (szórás:
0,81). Utolsó helyre sorolható a férfiak listáján a hírnév átlagosan 2,15 értékkel, de szórása viszonylag
magas 1,02 értékkel jellemezhető. A nők számára legfontosabb a betegségek elkerülése 4,66 átlaggal
0,61 szórás mellett, és második önmaguk megismerése és elfogadása 4,63 átlaggal (szórás: 0,59).
Elmondható, hogy ez a sorrend különbözik a férfiak sorrendjétől. A nők szerint utolsó helyre sorolható
a fontossági sorrendben a hírnév 1,84 átlagos értékkel és 0,86 szórással.
1. táblázat: A különböző életcélokhoz rendelt értékek átlaga és szórása
Table 1: Mean and standard deviation of the values assigned to different life goals

1. Pénzügyeim sikeresek legyenek (E)
2. Fejlődjek, és új dolgokat tanuljak (I)
3. Sok ember tiszteljen-csodáljon (E)
4. Érezzem, hogy vannak emberek, akik szeretnek, és viszont
szeretem őket (I)
5. Mindig úgy nézzek ki, ahogyan elképzeltem (E)
6. Munkámmal is hozzájáruljak, hogy a világ jobb legyen (I)
7. Elkerüljenek a betegségek (I)
8. Gazdag legyek (E)
9. Ismerjem és elfogadjam valódi önmagam (I)
10. Híres legyek (E)
11. Mély, tartós kapcsolataim legyenek (I)
12. Vonzó megjelenésű embernek tartsanak (E)
13. Segítsek másoknak jobbá tenni az életüket (I)
14. Fizikailag egészséges életstílust folytassak (I)
Forrás: Saját adatgyűjtés (2019)

Teljes minta
Átlag Szórás
4,50
0,60
4,35
0,66
3,18
0,98

Férfiak
Átlag
Szórás
4,50
0,634
4,31
0,682
3,22
1,062

Nők
Átlag
Szórás
4,49
0,559
4,39
0,631
3,14
0,894

4,41

0,76

4,36

0,806

4,47

0,709

3,45
3,67
4,57
3,66
4,48
2,01
4,42
3,34
3,78
4,36

0,95
0,92
0,73
0,96
0,72
0,96
0,82
1,04
0,90
0,73

3,47
3,51
4,49
3,77
4,33
2,15
4,31
3,34
3,63
4,40

0,966
0,999
0,814
0,995
0,796
1,018
0,833
1,089
0,907
0,743

3,43
3,84
4,66
3,54
4,63
1,84
4,50
3,36
3,96
4,37

0,940
0,796
0,612
0,901
0,590
0,856
0,783
0,946
0,838
0,672

A kérdőív lehetőséget ad arra, hogy a hét motivációs tényezőt a hozzájuk tartozó két-két kérdés átlagával
is jellemezhető, melynek eredménye látható az 1. ábrán.

1.

ábra: A férfiak és a nők adott életcélokra vonatkozó válaszainak összehasonlítása kérdéstípusonként
Figure 1: Comparison of male and female responses to specific life goals by question type
Forrás: Saját adatgyűjtés (2019)

A férfiak és a nők különböző életcélokra adott értékei alapján elmondható, hogy az átlagok nagy
mértékben nem térnek el egymástól, de az ingadozás megfigyelhető. A célok egy része a férfiak részéről
fontosabb, míg a nők inkább másokat preferálnak. Ahogy a diagramon látható, az egészség (átlag: 4,51),
a kapcsolatok (átlag:4,48), a fejlődés (átlag: 4,51) és a társadalom (átlag: 3,9) a nők értékeit tekintve
magasabb, míg a férfiak számára meghatározóbb volt a gazdagság (átlag: 4,14) és a hírnév (átlag: 2,68).
A kinézet, avagy a jó megjelenés (átlag: 3,4) hasonló értékekkel szerepel mindkét nem részéről.
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Mivel elemzésem elsődlegesen a belső motivációval foglalkozik, így a 2. táblázatban a belső motivációt
érintő kérdésekre adott válaszokat mutatom be.
2. táblázat: Az intrinzik célok átlagos értékei és szórásai
Table 2: Mean values and standard deviations of intrinsic goals

9. Ismerjem és elfogadjam valódi önmagam
4. Érezzem, hogy vannak emberek, akik szeretnek, és viszont szeretem őket
11. Mély, tartós kapcsolataim legyenek
2. Fejlődjek, és új dolgokat tanuljak
13. Segítsek másoknak jobbá tenni az életüket
6. Munkámmal is hozzájáruljak, hogy a világ jobb legyen
Átlag

Átlag
Szórás
4,48
0,72
4,41
0,76
4,41
0,81
4,35
0,66
3,79
0,89
3,67
0,92
4,18

Forrás: Saját adatgyűjtés (2019)

A belső motivációt rejtő célokat a megkérdezettek igen magas (4,18) átlaggal jellemezték az 5 fokozatú
skálán. A felsorolt célok közül kiemelkedő átlaggal rendelkezik az önismeret és önmagunk elfogadása
(átlag: 4,48; szórás: 0,72). A második és harmadik tényező átlaga egyforma, csupán ezredekkel térnek
el egymástól, és a szórásban sincs jelentős különbség, így elmondható, hogy ezek egyformán fontosak.
Második helyen szerepel a minket körülvevő emberek szeretete átlagosan 4,41 értékkel és 0,76
szórással. Harmadik legfontosabb belső tényező a mély és tartós kapcsolat megléte (átlag: 4,41;
szórás: 0,81).
A hallgatók válaszainak átlagos értékét és szórását a szakok szerint az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az átlagok áttekintésekor azt láthatjuk, hogy a pénzügyek sikerességére a pénzügy számvitel szakos
hallgatók adták a legmagasabb választ 4,66 átlaggal 0,48 szórással. A személyes fejlődés a kereskedelem
és marketing hallgatók számára volt legfontosabb: 4,59 átlaggal és 0,53 szórással. A tisztelet és csodálat
a sportszervező hallgatók tekintetében érte el a legmagasabb 3,46 átlagot 1,02 szórás mellett. A szeretet
és annak viszonzása a pénzügy számvitelesek körében volt a legmagasabb: 4,57 átlaggal és 0,68
szórással. A kinézet a sportszervezőknél a legmagasabb átlagú 3,8 értékkel 1,06 szórás mellett. A tényt,
hogy munkájukkal is hozzájáruljanak, hogy a világ jobb legyen a nemzetközi gazdálkodást hallgatók
tartották legfontosabbnak: 3,8 átlaggal és 0,83 szórással. A betegségek elkerülése a sportszervezést
hallgató diákoknál a legmagasabb 4,644 átlaggal és 0,66 szórással, de a gazdálkodási és menedzsment
szakos hallgatók válaszai is hasonlóan magas átlaggal jellemezhetők (átlag: 4,64, szórás: 0,69)
A gazdagság a pénzügy számvitel hallgatók esetében a legmagasabb: 3,82 átlaggal és 0,77 szórással.
Önmagunk ismerete és elfogadása a kereskedelem és marketinget hallgató diákoknál a legnagyobb
értékű 4,7 átlaggal 0,5 szórás mellett. Az a cél, hogy híresek legyenek az egész kérdőívben a
legalacsonyabb értékekkel rendelkezik, a szakok válaszainak átlagát tekintve 2,61 átlaggal a
sportszervezők között a legmagasabb 1,26 szórás mellett. A mély, tartós kapcsolatok vágya a
gazdálkodási és menedzsment hallgatók körében a legmagasabb értékű 4,49 átlaggal és 0,72 szórással.
A vonzó megjelenés a sportszervező hallgatóknál a legmagasabb 3,58 átlaggal, 1,09 szórás mellett.
Mások segítése a jobb élethez szintén a sportszervezőknél rendelkezik a legmagasabb értékkel 4,07
átlaggal és 0,88 szórással. A fizikailag egészséges életstílus folytatásának értéke a sportszervező
hallgatók esetében a legmagasabb 4,59 átlaggal 0,65 szórás mellett.
A szakok szerinti csoportosítás elvégzése után kiszámoltam, hogy az extrinzik és intrinzik célok
átlagosan milyen értékeket értek el szakonként (2. ábra). Megfigyelhető, hogy a belső motivációs
tényezők átlagai kis mértékben, de magasabbak, hiszen ott 4-es érték fölöttiek, míg a külső célok
esetében el sem érik a 4-es átlagértéket. A külső célok az első, a harmadik, az ötödik, a nyolcadik, a
tizedik és tizenkettedik kérdésben találhatóak. Ennek megfelelően a második, a negyedik, a hatodik, a
kilencedik, a tizenegyedik és tizenharmadik kérdés belső motivációt rejt. A külső célok átlagát tekintve
a sportszervező hallgatók értéke a legnagyobb 3,58-cal. A belső célok tekintetében a pénzügy és
számvitel hallgatók végeztek az élen 4,27 átlaggal, de a sportszervezők kis mértékben maradtak le 4,25
átlaggal. A 2. ábra alapján az figyelhető meg, hogy általában a sportszervező hallgatók adták a
kérdésekre a legmagasabb értékeket.
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2. ábra: A külső és belső motivációt tartalmazó kérdések átlagai szakok alapján
Figure 2: Averages of extrinsic and intrinsic motivation questions by degree program
Forrás: Saját adatgyűjtés (2019)

2.2. Matematikai statisztika
A válaszadók által adott értékekből kiszámoltam, hogy a külső motivációt tartalmazó kérdések átlagos
értéke 3,37, míg a belső motivációs rejtő kérdések átlagértéke 4,18. A statisztikai vizsgálat során kapott
eredmény szerint a számított t érték (20,79) nagyobbnak bizonyult, mint a kritikus t érték (1,96) és
p<0,000, így arra a következtetésre jutottam, hogy szignifikáns különbség van a külső és belső motiváció
várható értékei között. Az eredményekből kiderül, hogy a belső motiváció javára van különbség, mert
annak magasabb a várható értéke, így elmondhatjuk azt, hogy a hallgatók szerint számukra a belső célok
fontosabbak a felsorolt életcélok tekintetében. Ezzel megválaszoltam a második kutatási kérdésemet is,
mely arra kereste a választ, hogy a belső vagy a külső motiváció van-e nagyobb hatással a korcsoportra.
Hipotézisként korábban megfogalmaztam, hogy a belső motiváció fontosabb a vizsgált hallgatók
számára, így a hipotézisemet ezzel elfogadom és helyesnek tekintem.
A matematikai statisztika eszközeinek segítségével ezt követően az egyes kérdésekre adott válaszokat
vizsgálom nemek szerint. A kérdésekre nemenként lefuttatott analízis során szignifikáns különbséget
mutatott a hatodik, a hetedik, a kilencedik és a tizenharmadik kérdés. A hatodik kérdés, a „munkámmal
hozzájáruljak, hogy a világ jobb legyen” F-próbája bizonyította a két minta varianciájának egyenlőségét,
és a kétmintás t-próba igazolta a szignifikáns különbséget kisebb, mint 0,01%-os szignifikanciaszint
mellett, így bizonyítottam, hogy szignifikáns különbség van a férfiak és a nők ezen átlagai között.
A hetedik kérdés, a betegségek elkerülése esetén a kétmintás t-próba során kapott eredmény azt mutatja,
hogy a nők válaszainak várható értéke szignifikánsan különbözik és nagyobb a férfiakétól, 1,5%-os
szignifikanciaszint mellett. A kilencedik kérdés, önmagunk ismerete és elfogadása is hasonló eredményt
mutat 0,0008%-os szignifikanciaszint mellett, így a várható érték szignifikánsan különbözik a nemek
közt, és a nők esetében magasabb. A tizenharmadik kérdés, mely úgy hangzik, hogy „segítsek másoknak
jobbá tenni az életüket”, szignifikánsan különbözik a nők és férfiak válaszainak átlagát tekintve 0,005%os szignifikanciaszint mellett, és az eddigiekhez hasonlóín itt is a hölgyek esetében magasabb a várható
érték.
A tapasztalat létét vagy nem létét alapul véve is lefuttattam a kétmintás F- próbát és a kétmintás
független kétmintás t-próbát, ám szignifikáns különbséget nem találtam a tapasztalattal rendelkezők és
nem rendelkezők válaszai között.
A további elemzések során a kérdéseket csoportosítom aszerint, hogy külső vagy belső motivációt
tartalmaznak-e. Ennek megfelelően az első, harmadik, ötödik, nyolcadik, tizedik és tizenkettedik kérdés
külső motivációt, a második, negyedik, hatodik, kilencedik, tizenegyedik és tizenharmadik kérdés belső
motivációt rejtenek.
A kétmintás F-próba eredményei alapján kiderül, hogy a belső motiváció javára van különbség, mert
annak magasabb a várható értéke, így elmondhatjuk azt, hogy a hallgatók szerint számukra a belső célok
fontosabbak a felsorolt életcélok tekintetében. Így tehát az emberi kapcsolatok, személyes fejlődés és
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társadalommal való kapcsolat összességében magasabb értékeket kaptak, mint a gazdagság, a jó
megjelenés vagy a hírnév.
A 3. táblázatban látható, hogy nemek szerint csoportosítva a válaszokat a teljes motivációt illetően nincs
szignifikáns különbség a férfiak és a nők között, ugyanis az abszolútértékben kezelt számított t érték
(1,49) kisebb, mint a kritikus t érték (1,97) és p=0,065. Ezen felül nincs szignifikáns különbség a férfiak
és a nők külső motivációra adott átlagos válaszai alapján, mert a számított t érték (1,85) nem haladja
meg a kritikus t értéket (1,97). Az adatelemzés alapján elmondható, hogy a férfiak és a nők számára a
külső motiváció azonos fontossággal bír. Szignifikáns különbség van a férfiak és a nők belső
motivációját illetően, ugyanis a számított t érték abszolútértékben kezelve (4,79) magasabb, mint a
megengedett, kritikus t érték (1,97). A t próba azt igazolja, hogy a nők számára a belső célokra adott
válaszok átlagának várható értéke magasabb, mint a férfiak azonos értékei. A felsorolt eredmények
alapján kijelenthető, hogy a belső motiváció tekintetében szignifikáns a különbség a férfiak és a nők
motivációja között, így a korábban feltett egyik kutatási kérdésemre megkaptam a választ, miszerint van
különbség a férfiak, illetve a nők motivációja között.
3.

számított t érték
kritikus t érték
P(T<=t) kétszélű
szignifikáns különbség

táblázat: Nemek szerinti szignifikáns különbség vizsgálata
Table 3: Examination of significant differences by gender

Férfi vs női teljes motiváció
1,851
1,965
14%
Nincs

Férfi vs női extrinzik motiváció Férfi vs női intrinzik motiváció
-1,488
-4,788
1,965
1,965
6,48%
<0,001
Nincs
Van

Forrás: Saját adatgyűjtés (2019)

Saját eredményeim és más nemzetközi eredmények összehasonlítását a 4. táblázat mutatja.
A nemzetközi eredmények forrásai és részletesebb kifejtésük a 2. számú mellékletben látható. Mint
ahogy korábban bemutattam, a kérdőív rövidített változatát Martos és munkatársai (2016) készítették el,
így a nemzetközi eredmények esetében ismert értékeket arányosítottam a rövidített változat értékeihez.
Míg külföldön sok esetben 7 pontos skálát használtak, addig Magyarországon 5 pontos skálán hajtották
végre az kutatást.
4. táblázat: Saját eredmények összehasonlítása a nemzetközi eredményekkel
Table 4: Comparison of own results with international results
Nők motivációja Férfiak motivációja Férfiak és nők együtt
belső
külső
belső
külső
belső
külső
Tim Kasser – Richard M. Ryan (1996)
4,6
3,1
4,3
3,4
–
–
Komlósi–Rózsa–Bérdi–Móricz–Horváth (2006)
4,29
2,78
4,03
2,61
–
–
Martos Tamás –Szabó Gábor –Rózsa Sándor (2006) 1.
4,40
2,89
4,20
2,69
–
–
Martos Tamás –Szabó Gábor –Rózsa Sándor (2006) 2.
4,33
2,95
4,15
3,05
–
–
Peter Schmuck –Tim Kasser – Richard M. Ryan (2000) [No.]
–
–
–
–
4,12
2,53
Peter Schmuck –Tim Kasser – Richard M. Ryan (2000) [USA]
–
–
–
–
4,55
3,18
Stefan Janke – Oliver Dickhäuser (2019)
–
–
–
–
4,03
2,72
Saját eredmények (2019)
4,30
3,30
4,07
3,41
4,18
3,37

Forrás: Kasser– Ryan, 1996; Schmuck et al., 2000; Komlósi et al., 2006; Martos et al., 2006; Janke– Dickhäuser,
2019

Azok a kutatások, melyek kitértek külön a nők és a férfiak motivációjára az 4.táblázat elején láthatók,
míg azok, amelyek együtt kezelték a két nemet, a táblázat második felében helyezkednek el. A táblázat
alapján elmondható, hogy a nők belső motivációjának és a férfiak belső motivációjának értéke a saját
kutatásban nem tér el a többi értéktől, közel átlagos értéket képviselnek. Ezzel szemben a nők külső
motivációjának és a férfiak külső motivációjának általam mért értéke meghaladja a felsorolt korábbi
kutatások értékeit. A két nem együttes értékelésénél megfigyelhető, hogy ugyanez a tendencia köszön
vissza, ugyanis az általam kiértékelt válaszok átlagos értéke megközelíti a korábbi kutatásokban részt
vett alanyok (együttesen férfiak és nők) belső motivációjának átlagos érétkét, ezzel szemben a külső
motiváció a saját eredmények esetén kiemelkedően magas értékkel rendelkezik. Ezek az értékek azt
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bizonyítják, hogy az általam vizsgált hallgatók valamelyest jobban motiválhatók külső eszközökkel,
mint a korábbi kutatások alanyai, de a belső motivációjuk nem erősebb.

3. Következtetések és javaslatok
Kutatásom során fény derült arra, hogy a Z generációs Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán
tanuló hallgatók és gazdaságinformatikus hallgatók számára egyre fontosabb a belső motiváció, ám a
pénz még mindig nem elhanyagolható, mint motivációs eszköz. Annak érdekében, hogy a vezetők
eredményesen tudják motiválni a fiatal munkavállalókat, érdemes tehát a külső motiválási eszközök
mellett a belső motivációt is alkalmazni, hiszen az utóbbi nagy mértékben tudja javítani az egyéni
elégedettséget. Ennek eléréséhez javaslom, hogy a vezetők alkalmazzák Hackman és Oldham (1976)
munkajellemzők modelljét: változatos, egyre nehezedő munka elé állítsák a dolgozókat, éreztessék a
feladat fontosságát a szervezeten vagy akár a társadalmon belül, merjenek autonómiát adni a
munkavállalóknak, valamint folyamatos visszajelzéssel kövessék az elvégzett munkát.
Az intrinzik célok közt a hallgatók számára legfontosabb önmaguk megismerése és elfogadása, így a
vezetők szempontjából mindenképp fontosnak vélem, hogy e tekintetben segítsék munkavállalóikat,
akár önismeretüket fejlesztő tréningek útján. A hallgatók fontosnak tartják továbbá azt, hogy szeretve
legyenek, és ők is szeressék környezetüket. Ennek biztosítása a HR részéről történhet, azáltal, hogy
ennek megfelelő szervezeti kultúrát próbálnak kialakítani. A válaszadók vágynak arra is, hogy mély és
tartós kapcsolatokra tegyenek szert, melynek eléréséhez csapatépítő tréningek segíthetnek a cégen belül.
Ennek tudatában a vezetőket arra sarkallom, hogy építsék be a belső motivációs eszközöket a
mindennapokba, ugyanis ezáltal elégedettebb, boldogabb és lojálisabb munkavállalókat tudhatnak majd
a szervezetben. A vezetőknek viszont nem csupán generációnként, hanem egyénekként is kell
koncentrálni az ösztönzéskor.

Összegzés
Primer kutatásom a hallgatók, mint leendő munkavállalók motivációs jellemzőit vizsgálta az Aspirációs
Index rövidített változatának segítségével. A válaszadóknak jövőbeli életcélok fontosságát kellett
megítélniük a következő témakörökben: gazdagság, fejlődés, hírnév, társas kapcsolatok, megjelenés,
társadalom és egészség. Általános célkitűzésem volt felmérni, hogy a nemek, tanulmányi területek,
korábbi munkatapasztalat tekintetében van-e eltérés a belső és külső motivációban, illetve mindent
összevetve a külső vagy a belső motiváció van nagyobb hatással a generációra.
Kutatásom alapján megállapítottam, hogy a hallgatók fogékonyak a belső motivációra, sőt fontosabb is
számukra, mint a külső motiváló eszközök. Kutatási kérdéseimre választ kaptam, ugyanis a férfiak és a
nők belső motivációjában találtam különbséget, illetve a teljes mintában a belső motiváció volt erősebb
a külső motivációhoz képest, így ennek megfelelően a hipotézisemet is elfogadtam.
Az eredményekből láthattuk, hogy a nemek és a végzettség is nagyban befolyásolják a motiválási
lehetőségeket. A nők szerint a belső motiváció a fontosabb, azon belül is az egészség, a társas
kapcsolatok, a személyes fejlődés és a társadalom fontossága kiemelkedő eredménnyel zártak.
A hölgyek ennek megfelelően hatékonyabban dolgozhatnak olyan munkakörben, mely kapcsolatban áll
az előbb felsorolt témakörök valamelyikével. A leendő végzettséggel kapcsolatban arra a
következtetésre jutottam, hogy a sport- és rekreációszervező szakos hallgatók számára a kinézet, az
egészség és mások segítése a jobb élethez, a pénzügy és számvitelt hallgatók számára a pénzügyek
sikeressége, és a társas kapcsolatok, a kereskedelem és marketing szakos hallgatók számára a személyes
fejlődés és önmaguk ismerete, a nemzetközi gazdálkodást hallgatók számára pedig a társadalmi
szerepvállalás a legfontosabb.
Tudomásom szerint hasonló felmérés nem született az elmúlt években, így eredményeim és javaslataim
remélhetőleg hasznos információkkal szolgálnak majd a vezetőknek a Z generáció megismerésében és
ösztönzési lehetőségeiben.
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Mellékletek
1. sz. melléklet: A hallgatók válaszainak átlaga és szórása a szakok szerint csoportosítva
Annex 1: Average and standard deviation of students' answers, broken down by degree program

1. Pénzügyeim sikeresek
legyenek.
2. Fejlődjek, és új dolgokat
tanuljak.

Átlag
Szórás
Átlag
Szórás
Átlag
3. Sok ember tiszteljen-csodáljon.
Szórás
4. Érezzem, hogy vannak
Átlag
emberek, akik szeretnek, és
Szórás
viszont szeretem őket.
5. Mindig úgy nézzek ki, ahogyan Átlag
elképzeltem.
Szórás

gazdaság- gazdálkodási és nemzetközi pénzügy kereskedelem
informatikus menedzsment gazdálkodás számvitel és marketing sportszervező
4,416
4,537
4,422
4,660
4,526
4,407
0,593
0,622
0,558
0,479
0,538
0,698
4,195
4,280
4,354
4,520
4,589
4,356
0,762
0,644
0,648
0,580
0,532
0,663
3,000
3,170
3,123
3,200
3,200
3,458
1,103
0,922
0,927
1,010
0,951
1,023
4,377

4,395

4,385

4,571

4,333

4,458

0,795
3,224
0,988

0,799
3,559
0,858

0,744
3,277
1,008

0,677
3,460
0,813

0,740
3,298
0,981

0,727
3,797
1,063

Átlag

3,558

3,642

3,800

3,740

3,589

3,780

Szórás
Átlag
7. Elkerüljenek a betegségek.
Szórás
Átlag
8. Gazdag legyek.
Szórás
9. Ismerjem és elfogadjam valódi Átlag
önmagam.
Szórás
Átlag
10. Híres legyek.
Szórás
Átlag
11. Mély, tartós kapcsolataim
legyenek.
Szórás

1,019
4,468
0,821
3,526
0,916
4,234
0,958
1,895
0,974
4,267

0,910
4,640
0,694
3,745
0,964
4,586
0,586
1,876
0,835
4,494

0,833
4,585
0,705
3,538
1,017
4,323
0,793
2,000
0,901
4,246

1,046
4,540
0,734
3,820
0,774
4,500
0,707
2,040
0,968
4,460

0,826
4,474
0,758
3,564
0,958
4,702
0,499
1,800
0,650
4,455

0,872
4,644
0,663
3,661
1,044
4,424
0,675
2,610
1,260
4,431

0,905
3,247
1,002
3,792
0,879
4,260
0,785

0,727
3,352
1,000
3,716
0,867
4,416
0,676

0,985
3,323
1,091
3,815
0,983
4,262
0,735

0,788
3,240
0,981
3,820
0,873
4,500
0,647

0,812
3,368
0,993
3,684
0,848
4,263
0,720

0,704
3,576
1,086
4,069
0,876
4,593
0,646

6. Munkámmal is hozzájáruljak,
hogy a világ jobb legyen.

12. Vonzó megjelenésű embernek Átlag
tartsanak.
Szórás
13. Segítsek másoknak jobbá
Átlag
tenni az életüket.
Szórás
14. Fizikailag egészséges
Átlag
életstílust folytassak.
Szórás

Forrás: Saját adatgyűjtés (2019)

2. sz. melléklet: A nemzetközi eredmények összegzése
Annex 2: Summary of international results
Szerzők
Tim Kasser–
Richard M. Ryan
Peter Schmuck –Tim Kasser –
Richard M. Ryan
Peter Schmuck –Tim Kasser –
Richard M. Ryan
Komlósi–Rózsa–Bérdi–Móricz–
Horváth
Martos Tamás –Szabó Gábor –
Rózsa Sándor
Martos Tamás –Szabó Gábor –
Rózsa Sándor
Stefan Janke– Oliver Dickhäuser

ÉV

Helyszín
University of Rochester
(USA)
University of Goettingen
(Németország)
University of Rochester
(USA)

Minta elemszám

2006

Magyarország

537 fő

2006

Magyarország

512 fő

2006

Magyarország

341 fő

2019

Németország

327 fő

1996
2000
2000

192 fő
83 fő
125 fő

Forrás: Kasser– Ryan, 1996; Schmuck et al., 2000; Komlósi et al., 2006; Martos et al., 2006; Janke– Dickhäuser,
2019
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A fizikai aktivitás munkaerő-piaci összefüggései
The labor market context of physical activity
GOTTFRIED P.
PhD hallgató, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet,
Emberi Erőforrás Menedzsment Tanszék, gottfried.peter@econ.unideb.hu

Absztrakt
Az egészségügy fenntarthatóságának kérdése egyre nagyobb mértékben van jelen a közpénzügyekkel
kapcsolatos vitákban. A nemzetek aggodalmai közé tartozik az egészségügyi költségek emelkedése, a
népesség elöregedése, valamint az egészségügyi szolgáltatások fogyasztásának növekedése. A lakosság
egészségi helyzete nemcsak a gazdasági növekedés egyik fontos tényezője, hanem közvetlen és közvetett
hatással van az adóbevételekre, valamint a munkaerő-piaci részvételre is.
Vizsgálatomban a fizikai aktivitás potenciálisan felmerülő munkaerő-piaci hatásaira fókuszáltam. A
fizikai aktivitásnak jelentős szerepe van az egészségfejlesztésben. Javíthatja az egyén fizikai képességeit,
amelyek közé többek között a termelékenység fokozása, a kitartás és a hatékonyabb csoportmunka
tartozik. Az említett tényezők nemcsak a munkatermelékenységet fokozzák, hanem pozitívan
befolyásolják a munkaerő-piaci szereplőket is. Kutatásomban szekunder adatgyűjtést alkalmaztam. A
vizsgálat módszere pedig szakirodalom elemzés volt, hazai-és nemzetközi szakirodalmi források
alapján. A vizsgálatban, az Európai Uniós tagországokban végzett primer és szekunder kutatások
eredményeit vettem alapul. A szakirodalmi források feltárása után azt az eredményt kaptam, hogy az
egészség jelentős mértékben befolyásolhatja a munkatermelékenységet és a munkaerő-kínálatot. Az
egészségfejlesztés, szignifikáns mértékben hozzájárul a munkaerő-piaci sikerekhez. A fizikai aktivitás
legyen az sport vagy rekreáció, pozitívan befolyásolja az egyén egészségi állapotát, ami a munkaerőpiaci megtérülés egyik kulcstényezője.
Kulcsszavak: egészségügyi ráfordítás, egészségfejlesztés, fizikai aktivitás, munkaerőpiac

Abstract
The issue of the sustainability of health care is increasingly present in public finance debates. The
concerns of nations are rising health costs, an aging population, and increasing consumption of health
services. The health status of the population is not only an important factor for economic growth, but
also has a direct and indirect impact on tax revenues and labor market participation. The main objective
of my research was to explore the impact of health expenditure on the labor market. In my study, I’ve
focused on the potential labor market effects of physical activity Physival activity plays a significant
role in health promotion. Physical activity improves individual's physical abilities, including increase
productivity, endurance and more effective teamwork. These factors are not only increase labor
productivity, but also positively influence labor market participants and invidual employee return. I’ve
been used secondary data collection during my research. The used applied method was the literature
analysis. which based on domestic and international sources. The research was based on results of
primary and secondary researches has carried out, in the member states of the European Union. Based
on the litriture sources, I’ve found that, health can have a significant impact on labor productivity and
labor supply. Health promotion contributes significantly to the success of the labor market. Physical
activity, be it sport or recreation, positively influences the health of the individual’s, which is one of the
key factors in returning to the labor market
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Bevezetés
Az egészségügyi ráfordítások növekvő tendenciája figyelhető meg az Európai Unióban. A
szignifikáns mértékben emelkedő egészségügyi ráfordítások, elősorban demográfiai tényezőkkel
vannak kapcsolatban. Az egyik legkomolyabb probléma, az európai népesség elöregedése
(Medeiros−Schwierz,2013). Az európai lakosság elöregedése új kihívást jelent az egészségügy, a hosszú
távú gondozás és a jólléti rendszer kialakításában (Rechel et, al.,2013). Az egészségügyi költségek
növekedése jelentős hatással van az emberek munkatermelékenységére is. A munkatermelékenység
szempontjából releváns faktor az emberi tőke és az emberi tőkébe történő beruházás. Az emberi tőke
fontos tényező makrogazdasági szempontból is (Boon et, al.,2018). Az emberi tőkét úgy definiálhatjuk,
hogy az ember belső, személyétől elkülöníthetetlen adottságai és jellemvonásainak összessége
(Becker,1975). Az említett beruházáson belül az oktatás és a képzés, meghatározó szerepet játszik,
legyen az fejlett vagy kevésbé fejlett társadalmi réteg (Pierog, et, al.2015). Az emberi tőke
beruházáshoz tartozik az egészségügyi célú költségek, szervezett oktatás, munkahelyi képzés, szervezett
tanórán kívüli oktatás és a munkahely keresés időköltségét is ide sorolhatjuk. Az emberi tőke beruházás,
egyéni szempontból az életkerestben, míg makroszintű megközelítést tekintve a megnövekedett
gazdasági termelékenységben térül meg (Kun,2013). Az emberi tőke beruházás tényezői közül, az
egészségügyi ráfordítások kiemelt szerepet játszanak, amely egyik lehetséges eszköze a fizikai aktivitás.
Az egészségügyi beruházások előnye, hogy az egyén munkát tud vállalni, amely által jövedelemhez jut
(Verulava,2018). Egészségünkbe történő beruházást is több féle módon hajthatjuk végre. Ide tartozik a
betegségmentes hosszú élet elérésére irányuló beruházás, az egészséges táplálkozás, fizikai erőnlétbe és
a különböző sporttevékenységek gyakorlásához szükséges tudásba való beruházás, valamint a fizikai
aktivitáson belül, a sporttevékenységek gyakorlását is az egészségügyi beruházások egyik lehetséges
eszközeként tartják nyilván, ami kutatásom központi tényezője lesz (Sahota-Sahota,1984).
Egészségünkbe történő beruházás jellemző motívuma, hogy az egyén egészségi állapotát nem minden
esetben bizonyos egészségügyi termékek vagy szolgáltatások igénybevételével javíthatja, fejlesztheti,
hanem saját maga is kialakíthatja (Paár,2015). Az egészségügyi beruházások történhetnek, egyéni,
vállalati, valamint kormányzati szinten is. Fontos megemlíteni, hogy jelen kutatásom kimondottan a
kormányzati beruházások hatásaival foglalkozik.
Az egyéni szintű egészségügyi beruházásokhoz sorolható az egészséges étrend, egészségügyi
szűréseken való részvétel, illetve a szellemi és fizikai erőnlét fejlesztése. Vállati szinten, az egészséges
ételek beillesztése az étkeztetésbe, gyakori egészségügyi szűrések, baleset megelőző képzések,
prevenciós programok, sportprogramok szervezése. Kormányzati szinten pedig a prevenciós programok
létrehozása, pályázatok, életmódprogramok támogatása különböző térségekben, szabadidő-sportolói
közösségek bővítése, valamint a testnevelés órák növelése a közoktatásban (Liu, 2015). Az egészségügyi
kiadások a közpolitika meghatározó eleme, amely jelentős hatással van a gazdasági növekedésre. Az
egészség legalapvetőbb előnyei a termelékenység, a hiányzások csökkenése, valamint a hosszabb
élettartam. A munka teljesítményét befolyásoló tényezők közül nemcsak az oktatás játszik kiemelt
szerepet, hanem az egészség is, ami által releváns tényező az emberi tőke beruházásokat illetően
(Rivera−Currias,2004).
Az elmúlt évtizedben több olyan globális és regionális kezdeményezést indítottak el, ami a fizikai
aktivitás növelésével volt összefüggésben. A programokhoz tartozik az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) által létrehozott globális cselekvési terv, amelyben a prevenció (fizikai aktivitás növelése) és a
fertőző betegségek elleni küzdelem volt középpontban. A projekt, 2013 és 2020 közötti időszakra terjedt
ki. A globális szervezet által elindított program segítségével, 10%-al csökkent a fizikai inaktivitás
aránya. Az Európai Unió is jelentős tényezőnek tekinti a testmozgási iránymutatásokat. Az Európa
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Tanács kezdeményezésével létrejött az egészséges testmozgásra való ajánlás tervezete (HEPA),
amelynek szintén az volt a fő célkitűzése, hogy elősegítse a tagországokban a fizikai aktivitás növelését.
Jelentős együttműködés született az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatóság és a WHO
Európai Regionális Irodája között. A megállapodás szerint, a két szervezet a nemzeti fizikai aktivitással
kapcsolatos adatok szolgáltatására, megfigyelésére törekszik, valamint javaslatokat tesznek, az európai
népesség fizikai aktivitásának növelésére. A 2018-as évben, az EU elfogadta a Globális Cselekvési
Tervet, ami a fizikai aktvitás növelését hivatott elérni. A projekt 2030-ig fog tartani (WHO,2019).
Napjainkban a sport és sportban való részvétel a jóléti politika releváns tényezőjévé vált. ami több
társadalmi probléma megoldásának kulcsa lehet. Általánosságban azt várják a fizikai aktivitás
növelésétől, hogy költséghatékony megoldás a társadalmi és egészségügyi problémákra
(Österlind,2016). Több nemzet, köztük Hollandia, Anglia, Dánia, Svédország, a fizikai aktivitás
növelését stratégiai célként tűzte ki. A legfőbb oka ennek, hogy a fizikai aktivitás jelentős mértékben
hozzájárulhat a közösségi egészség javításához, fejlesztéséhez. Globális szinten, a negyedik helyen van
a fizikai inaktivitás, mint a halálozások legfőbb oka. A társadalomban egyre inkább megfigyelhető az
elhízás, ami a fizikai inaktivitás, egyik legnagyobb problémája, ami mára a közegészségügy járványának
tekinthető. Az elhízás csökkentésének egyik lehetséges módja a fizikai aktivitás, ami ennek
eredményeként egy fontos egészségügyi beruházásnak tekinthető. A megfelelő fizikai aktivitás
elérésével, megelőzhető több krónikus betegség is, mint a szívbetegeségek, 2-es számú cukorbetegség,
csontritkulás, valamint a depresszió. A rendszeres testnevelés elengedhetetlen eszköze az élethosszig
tartó fizikai és mentális egészség fenntartásában (Eime et,al. 2016).
A közegészségügyi kérdésekben gyakran szükséges különböző iparágak és tudományágak
érdekeltjeit bevonni. Az úgynevezett modern egészség kialakításához, új elképzeléseket kell beépíteni
a közegészségügybe. Az elmúlt évek ehhez kapcsolódó új felvetése a sport szerepének növelése a
közegészségügyben. A sporttal együtt továbbá a különböző testmozgások (aerobik, súlyzós edzés),
rekreáció (tánc, szikla mászás), valamint a célzott fizikai aktivitások (lépcsőn gyaloglás, kerékpározás)
olyan lehetőségeket nyújtanak, amivel egészségügyi előnyöket érhetünk el (Berg, et, al. 2015).
1. Anyag és módszer
Kutatásomban az egészségfejlesztés és azon belül a fizikai aktivitás, munkaerő-piaci hatásaira
fókuszáltam. Arra törekedtem, hogy elsősorban az Európai Unió tagországaiban végzett kutatások
eredményeit tárjam fel és meghatározzam azokat a fizikai aktivitás által kifejtett potenciális munkaerőpiaci hatásokat, amelyek elősegíthetik az egészségügyi beruházások hatékony felhasználását.
Vizsgálatomban szekunder adatgyűjtést alkalmaztam. A kutatásomban továbbá szakirodalmi
elemzést hajtottam végre. A szakirodalmi források feltárásánál fontos szempontnak tartottam, hogy
nemzetközi és hazai tanulmányokat is elemezzek. A vizsgált tanulmányok meghatározó része Európai
Uniós tagországokban végzett primer és szekunder kutatásokon alapszanak.
2. Eredmények
A népesség életminőségének javítása által nagyobb ütemben figyelhető meg a gazdaság növekedése.
Az életminőség alatt, az egyén egészségi állapotáról kialakított álláspontját értjük. A népesség egészségi
állapota szoros kapcsolatban van a nemzetgazdasági teljesítménnyel. A nemzetgazdaság terhei, mint a
betegségek, halálozások száma, jelentős mértékben a fizikai inaktivitással hozható összefüggésbe.
Az egészségfejlesztés a közösségi sporton belül, a lakossági- és szabadidősporthoz tartozik.
(Gyömörei,2015). Az egészségfejlesztés több pozitív munkaerő-piaci hatást idézhet elő. Az egészséges
emberek munkatermelékenysége jobb lesz, valamint ez előidézheti a magasabb adóbevételeket is. Az
egészségfejlesztés jelentős mértékben befolyásolhatja a munkatermelékenységet. Az egészségi állapot,
jelentősen befolyásolja az egyén életkeresetét, a munkában eltöltött éveket, valamint a nyugdíj
elérésének időpontját is (Paár,2015). A betegségek megelőzése és fejlesztése, illetve az erre irányuló
törekvések relevanciája egyre inkább hangsúlyos. Napjainkban a munkavédelem területet is változó
mechanizmusok érik. A környezet változásán túl fontos tényezők a munkavállalói elvárások
növekedése, versenyhezetek kialakulása, szorongás, stressz, amelyek okán az egészségfejlesztést,
prioritásként kell kezelni (Dajnoki−Héder,2017). A szervezeteknek a gazdasági hasznok mellett, fontos
szem előtt tartaniuk eltérő társadalmi tényezőket is, jelen esetben az egészségfejlesztést (BarizsnéHadházi, et, al,.2018). Az egészségmegőrző és egészségfejlesztő intézkedések nem csak az
egészségügyi költségek csökkentésében játszanak nagy szerepet, hanem szélesebb körű gazdasági
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haszonnal is járnak, egyéni, vállalati és kormányzati szinten egyaránt. A testmozgás által kifejtett
externáliák közé sorolható a szociális kvalitások javítása, társadalmi összetartó erő kialakítása, valamint
a hatékonyabb munka ellátásnak az adottsága (Vörös-Szőrényiné,2019). Az említett tényezők nem csak
a munkatermelékenységet fokozzák, hanem pozitívan befolyásolják a munkaerő-piaci szereplőket és az
egyéni munkavállalói megtérülést is. A munkavállalói megtérülést továbbá befolyásolhatja az is, hogy
a munkavállaló jól érzi magát a munkahelyén, sikeresen be tud illeszkedni, valamint érzi munkakörének
hasznosságát (Dajnoki, et, al. 2017).
Kim és Lane (2013) kutatásukban azt az eredmény kapták, hogy a kormányzati egészségügyi
kiadások és a közegészségügyi eredmények között szignifikáns kapcsolat van. Pozitív kapcsolat merült
fel továbbá az állami egészségügyi kiadások és a születéskor várható életkor között. Medeiros és
Schwierz (2013) tanulmányokban kialakítottak egy folyamatábrát, ami az egészség és a gazdasági
megtérülést folyamatát reprezentálja:

Munkaerő-kínálat

Egészség

Munkatermelékenység

Megtérülés

Oktatás

Megtakarítások
1. ábra: Az egészség és a gazdasági megtérülés mechanizmusa
Figure 1: The mechanism of health and economic return
Forrás: Saját szerkesztés, Medeiros és Schwierz (2013) alapján
Az egészség hozzájárul a munkaerő-kínálat növeléséhez és a munkatermelékenységhez. Az egészség
továbbá fontos szempont a megtakarításokat illetően is, hiszen az egészséges emberek nagyobb
jövedelmet képesek elérni. Az említett tényezők által érhető el a gazdasági megtérülés, az egészség
eredményeként. Azok az emberek, akik hosszú egészséges életet élnek, nagyobb a motivációjuk és
ösztönző hatása arra, hogy folyamatosan fejlesszék készségeiket, képességeiket. Az egészséges
emberek, továbbá termelékenyebbek és hosszabb ideig maradnak a munkaerőpiacon is
(Medeiros−Schwierz,2013). A munkaerő-piaci hatásokhoz fontos hozzá tenni, hogy a betegség
redukálja a munkaerő-kínálatot, nagyobb számban esnek ki emberek a munkaerőpiacról, aminek a
legszembetűnőbb negatív hatása, a jövedelem kiesés (Paár,2015). A megnövekedett egészség az emberi
tőke egy másik formája, ami befolyásolja a termelést (Bloom-Canning,1999). Az egészség serkenti a
munkaerőt, ami által nagyobb lesz a munkaerő-kínálat. Az egészséges munkavállalók nagyobb
jövedelemmel rendelkeznek. Az egészség és a jövedelem tehát szoros kapcsolatban van. Az egészség
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létfontosságú az emberi tőke fejlesztésében, jelen esetben az oktatást tekintve. Nagyban befolyásolják a
lakosság oktatási teljesítményét. Az egészség lehet a gazdasági növekedés előrejelző motívuma, aminek
több pozitív hatása is van, mint a megnövekedett megtakarítások, emberi tőke beruházások, munkaerőpiaci részvétel, külföldi befektetés, valamint a termelékenység növekedése (Suhrcke et al., 2006). A
munkavállalók egészsége fontos költségtényezője a vállalkozásoknak, valamint kulcstényezője a
gazdaság termelékenységének. Az egészség relevanciáját bizonyítja, hogy 2012-es becslések szerint
Németországban, átlagosan 14 munkanap esett ki betegségek miatt, ami hozzávetőlegesen 53 milliárd
euró termelési veszteséget okozott (Huber, et, al. 2017).
2.1. Fizikai aktivitás munkaerő piaci hatásai
Több viselkedési, környezeti tényezők, valamint a megatrendek (a társadalmi fejlődés fő erői,
amelyek befolyásolják az emberek életét) befolyásolják a lakosság fizikai aktivitását. A gyors
urbanizáció, gépesítés, motorizált közlekedés kialakulása, megváltoztatta az emberek fizikai
aktivitásának trendjét. A népesség fizikai aktivitásának növelése, a 21. század egyik legnagyobb
kihívása, hiszen a fizikai aktivitás szintje alacsonyabb, mint korábban volt (Hallal, et, al., 2012). A
fizikai aktivitás által több egészségre gyakorolt pozitív hatást érhetünk el. Ide sorolhatjuk a magas
vérnyomás, szívbetegségek, asztma, és izületi gyulladások megelőzését. Az EU tagállamai az elmúlt
évtizedben egyre komolyabb figyelmet szentelnek a fizikai aktivitás növelésére. A kormányzatok
különböző intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy minél nagyobb legyen a fizikai aktivitás
szintje. Az intézkedések közé tartozik a sportprogramok támogatása, sportlétesítmények létesítése és
ami a legfontosabb, hogy minden lakossági réteg számára elérhető és megfizethetők legyenek a fizikai
aktivitással kapcsolatos szolgáltatások, termékek. A kormányzatok ezen kiadásai, közösségi és nemzeti
szintre is kiterjednek. Gazdaságpolitikai szempontból a fizikai aktivitás ráfordításainak haszna szélesebb
társadalmi hatással jár. A sportinfrastruktúra létesítése és támogatása révén javulhat a fizikai aktivitás
aránya a lakosság körében, valamint közvetett hatást gyakorolhat a kormányzat egészségügyi és oktatás
politikája, továbbá a sporteseményekbe történő beruházás is. Ennek alapján a kormányzatok által
közvetített értékek jelentős mértékben befolyásolhatják a lakosság fizikai aktivitásra irányuló
elkötelezettségét (Wicker−Downward, 2016).
A fizikai inaktivitás évente 600 ezer halálesetet idéz elő az Európai Unióban. valamint jelentős
probléma az egészséges életévek elvesztése, ami az EU-ban évente 5,3 millió életévet jelent. Az
egészséges életév elvesztése a rokkantsággal és az egészségromlással jár együtt (Ács et, al.2011). A
munkával kapcsolatba hozató betegségek hozzávetőlegesen 200 ezer halálesetet okoznak évente, az
Európai Unióban. Azok az egészségkárosodások és sérülések, amelyek a munkahelyekhez köthetők,
évente 476 milliárd euró költséggel jár. Az említett kiadásokat elsősorban a munkahelyek
egészségfejlesztésre irányuló tevékenységeik csökkenthetik az egészségügyi ráfordításokat, amelynek
fontos lépése az egészségfejlesztő programok kialakítása (Szabó-Juhász,2019). A fizikai aktivitáson
belül a sportban van az egyik legnagyobb potenciál. A sporttevékenységek végzése, hatékony módszer
a fizikai és mentális egészség eléréséhez. Az előrelépés érdekében, hatékonyabb ágazatközi
együttműködésre van szükség, főleg az alacsony és közepes jövedelmű országok esetében (Kohl, et, al,
2012). Tekintettel az egészségügyi rendszerek fizikai inaktivitás okozta pénzügyi terheire, a
kormányzatok gyakran a sporttal igyekeznek javítani a közegészségügyi helyzetet (Dallmeyer, et
al,.2018). A kormányzatok első számú célja ennek megfelelően a sportban való részvétel, egészségügyi
hasznainak maximalizálása (Eime et, al.,2016 ) Az új partnerekre, kibővített vezetői bázisokra, országos
és helyi erőforrásokra, valamint megfelelő infrastruktúrára van szűkség, a fizikai aktivitás
elősegítéséhez, amely a közegészségügy szempontjából releváns tényező. Ezen kívül, a rendszer
szemléletű megközelítés is fontos faktor, ami a különböző feltételek közötti komplex interakciók révén,
elősegítheti a fizikai aktivitás szintjének növelését. A fizikai inaktivitás problémáját, globális kérdésként
kell kezelni. A globális kérdés teljes körű kezelése érdekében, része kell lennie a politikai tervezésben,
vezetésben, érdekképviseletben, valamint a munkaerő képzésben és felügyeletben.
A testmozgásban való részvétel pozitív hatással lehet az emberek egészségi állapotára. Ezeket a
pozitív egészségügyi hatásokat a kormányzatok is elismerték. A szakirodalmi források fontos
tényezőként tekintenek a szubjektív jóllétre, amely az egyén egészségi állapotára reflektál. A szubjektív
jóllét elemzése a politikai döntéshozók egyik fontos eszköze. Pawlowski és szerzőtársai (2011)
eredményei szerint, európai szinten az emberek sport iránti elkötelezettségeik, hozzájárulnak a
szubjektív jóllétükhöz. Eredményeik szerint, életkori különbségek figyelhetők meg, ami a fizikai
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aktivitás, szubjektív jóllétre gyakorolt hatásait illeti. Úgy tűnik, hogy a fizikai aktivitás növelésének
hatása a szubjektív jóllétre, az idősebb korosztály körében a leghatásosabb. Elmondható, hogy a fizikai
aktivitás, szubjektív jóllétre gyakorolt legnagyobb nettó hatása az idősebb korosztályokban figyelhető
meg. Figyelembe véve, hogy a következő évtizedekben drámai növekedés következik be a
társadalomban, ami az elöregedést illeti, még nagyobb jelentőséggel bír a fizikai aktivitás növelése. A
tanulmány is bizonyítja, hogy a közpolitikában nagyobb figyelmet kell szentelniük döntéshozóknak a
lakosság fizikai aktivitásának növelése érdekében.
A sport az értékteremtés összefüggésében is releváns tényező. A több testmozgás, sportolás által az
emberek egészségesebbek lesznek, ennek eredményeként lényegesen tehermentesíti az egészségügyet
és csökkenti a társadalombiztosítási költségeket. A lakosság megfelelő egészségügyi állapota, négy
faktor alapján fejti ki hatását a gazdaságra és a társadalomra (Szabó, 2013):
 a termelékenység javulása
 hatékonyabb munkaerő ellátás
 jobb készségek
 fizikai és szellemi tőkébe történő befektetés eredményeként, tartalékok növekedése
A lakosság rossz egészségügyi állapotára vonatkozóan, három fajta költséget állapítottak meg:
 közvetlen költségek (betegségek okozta költségek, pl: táppénz)
 közvetett költségek (a betegségek következtében kiesett termelés)
 puha költségek (a nem számban kifejezett költségek, mint a fájdalom, pszichés gondok).
Nemzetgazdasági nézőpontból kiindulva, a betegségeknek vannak közvetlen és közvetett költségei is.
A közvetlen költségekhez sorolhatjuk, a betegségek során végrehajtott kezeléseket, gyógyszereket és
más ehhez kapcsolódó kiadásokat. A közvetett költségek pedig olyan tényezők, amelyek társadalmi és
gazdasági szempontból veszteséget idéznek elő, mint a betegség okozta munkahelyi hiányzás, illetve a
korai nyugdíjba vonulás. Hazánkban a közvetlen költségek meghatározó részét a magyar állam
finanszírozza. A közvetlen terhek második kategóriája a magánszemélyekkel összefüggő kiadások
tartoznak. A harmadik tényező pedig, a vállalatok betegséggel összefüggő kiadásai (Ács, et al. 2011).
Ács és szerzőtársai (2011) Országos Egészségügyi Pénztár (OEP) adatait felhasználva azt az eredményt
kapták, hogy a lakosság fizikai inaktivitását 10 százalékpontos csökkentésével, nemzetgazdasági szinten
9,1 milliárd forintnyi megtakarítást realizálhatunk. Összességében elmondható, hogy a népesség fizikai
inaktivitásának redukálása, növeli a termelékenységet, csökkenti az egészségügyi kiadásokat, aminek
köszönhetően a gazdasági növekedést is elősegíti, amely az adott ország versenyképességét erősíti (Ács,
et al. 2011).
Tuyckom (2011) tanulmányában azt az eredményt kapta, hogy a szabadidős fizikai aktivitás, a reál
és nominál GDP-vel is pozitív kapcsolatban van. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy azokban az
országokban végeznek több szabadidős fizikai aktvitást, ahol magasabb a GDP és a kormányzat
egészségügyi kiadásai. Az Egyesült Királyságban létrehozták a Game Plane 3 nevű tervet, ami
kihangsúlyozza a fizikai aktivitás várható egészségügyi előnyeit és kiemeli azt a lényeges információt
is, hogy az inaktivitás okozta költségek elérik az évi 2 milliárd fontot. Az eredmények alapján azt a
következtetést vonták le, hogy a kormányzati egészségügyi kiadások nem feltétlenül járnak azzal, hogy
az emberek körében egyidőben az egészségtudatosság is nő, abban az értelemben, hogy nagyobb
valószínűséggel fognak fizikai aktivitást végezni. Ezzel szemben a kormányzat oktatásra fordított
kiadásai pozitív kapcsolatban vannak a fizikai aktivitásban való részvétellel, ami a hetente legalább öt
alkalmat jelent. A pozitív kapcsolat azt jelenti, hogy ahol a kormányok az oktatásra többet költenek
(GDP arányaiban) annak a valószínűsége, hogy az emberek fizikai aktivitásban nagyobb arányban
vesznek részt, szignifikánsan magasabb. Az oktatási kiadások esetében, a kormányzatok általában
többet költenek az egészségügyre, mint az oktatásra. Az oktatás ezáltal nagyobb arányban fejtheti ki
hatását az egészségfejlesztés növelését tekintve (Lopez et, al. 2015).

Összegzés
Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az egészségfejlesztésre, kormányzati szinten.
Európai Unió törekvéseinek köszönhetően a tagállamok is nagyobb figyelmet fordítanak
egészségügyi reformok kialakításában, az egészségmegőrzés és az egészségfejlesztés érdekében.
egészség jelentős mértékben befolyásolhatja a munkatermelékenységet és a munkaerő-kínálatot.
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egészségmegőrzés és egészségfejlesztés szignifikáns mértékben hozzájárulnak a munkaerő-piaci
sikerekhez. Kormányzati szinten az egészségügyhöz való hozzájárulást tekintve nem csak az
egészségügyi célú ráfordítások számottevők, hanem a fizikai aktívitással összefüggő költések is. A
fizikai aktivitás legyen az sport vagy rekreáció, pozitívan befolyásolja az egyén egészségi állapotát, ami
a munkaerő-piaci megtérülés egyik kulcstényezője.
Az említett tényezők miatt is fontos, hogy kormányzati, vállalati és egyéni szinten is kiemelt szerepet
játsszon az egészségfejlesztés, azon belül pedig a fizikai aktvitás.
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A megfelelő folyadékbevitel vizsgálata a debreceni 3-14 éves korosztály
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Analysis of the adequate fluid intake amongst the 3-14 year olds
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Absztrakt
A megfelelő tápanyag és folyadékbevitel a fejlődő szervezetnek a legfontosabb, aminek a fiatalok,
gyermekek többségénél meghatározó szerepe van az óvodában vagy iskolában eltöltött időnek, hiszen a
hétköznapjaik során az intézményekben kell, hogy szervezetükbe juttassák az egészségüket szolgáló
megfelelő mennyiségű folyadékot. Kutatásunkban a 3-14 éves korosztályt vizsgáltuk, a debreceni
közoktatási óvodák és általános iskolák intézményeiben. A felmérés online kérdőív formájában történt,
mely eredményeit SPSS statisztikai program és MS Office Excel segítségével értékeltük ki. Kapott
eredményeink alapján a gyermekek 69,7%-a nem fogyaszt a korának nem megfelelő mennyiségű
folyadékot mindennapjai során, mely a gyermekek fejlődéséhez és figyelmük fenntartásához
elengedhetetlen lenne. Az iskolások esetében jellemzőbb a nem megfelelő folyadékbevitel, ennek
orvoslására célszerű lenne az intézményekben engedélyezni a tanóra közbeni folyadékfogyasztást,
esetleg ösztönözni ezt vízgépek elhelyezésével. A kapott eredmények alapján további ajánlásokat
fogalmaztunk meg.
Kulcsszavak: folyadékbevitel, folyadékfogyasztás, vízigény, megfelelő bevitel
Abstract
Adequate nutrient and fluid intake is the most important thing for the developing body, and for most
young people and children, the time spent in kindergarten or school plays a decisive role, as they need
to inject adequate amounts of fluid into their body during their daily lives. In our research we examined
the age group of 3-14 years in the institutions of kindergartens and primary schools of Debrecen. The
survey was conducted in the form of an online questionnaire, the results were evaluated with the help
of the SPSS statistical program and MS Office Excel. According to our results, 69.7% of children do not
consume the appropriate amount of fluid in their daily lives, which is essential for their development
and attention. In the case of schoolchildren, inadequate fluid intake is common, and in order to remedy
this, it would be advisable to allow institutions to consume fluid during school hours, or to encourage
them by placing water machines. Based on the results, we made further recommendations.
Keywords: fluid intake, fluid consumption, water requirement, adequate intake
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Bevezetés, témafelvetés
Ericson Egyesült Államokban végzett felmérése alapján a lakosság körülbelül 75%-a nem iszik elegendő
mennyiségű folyadékot (Ericson, 2013), amely nem megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás negatív
hatással van szervezetre. Kutatásunkban a 3-14 éves korosztály folyadékfogyasztását vizsgáltuk, hiszen
ebben az életkorban a fejlődő szervezetnek különösképpen fontos lenne a megfelelő mennyiségű és
minőségű folyadékfogyasztás. Egy 13 országban végzett felmérés szerint, mely 6469 gyermek
folyadékfogyasztását vizsgálta, eredménye szerint a gyermekek 60%-a nem fogyaszt számára megfelelő
mennyiségű folyadékot, pedig ez hatással van a fiziológiai és viselkedési okaikra is (Bottin et al., 2019).
Egy az Egyesült Királyságban felmért kutatás eredményei szerint a 4-10 éves korosztály kevesebb üdítő
italt fogyasztott 2008-09-ben, mint 1997-ben (Whitton, 2011), ami nem feltétlenül jelenthet rosszat,
abban az esetben, ha az üditőital helyett vizet fogyasztanak, mivel a megfelelő minőségű
folyadékfogyasztás elengedhetetlen, hiszen a gyermekek egészsége mellett a foguk állapotát is nagyban
befolyásolja. Az Egyesült Királyságban a National Hydration Council által végzett 1000 fős kutatás
kimutatta, hogy azok a 4-8 éves gyermekek, akiknek a szülei vizet fogyasztanak, nagyobb
valószínűséggel isznak vizet, ami mutatja a szülők folyadékbeviteli szokásának a gyermekekre
vonatkozó pozitív hatását (Bottin et al., 2019).
A ne megfelelő folyadékbevitel, a folyadékveszteség hatással van a kognitív és fizikai teljesítményekre,
emellett a testhőszabályozásban is jelentős szerepet játszik, így befolyásolva a szervezetünk sótartalmát
(EFSA, 2010). A kiszáradás továbbá a teljesítőképesség mellett hátrányosan befolyásolja a hangulatot
is (Benton et al., 2019). A folyadék a bőrünkön keresztül is távozhat szervezetünkből, párolgás,
izzadtság formájában, mely érték nagyobb mértékben változik csecsemőknél, mint felnőtteknél. Ennek
mértékét több tényező befolyásolja, például a levegő hőmérséklete és nedvességtartalma, a mozgás
intenzitás, a kor, a viselt öltözet (Grandjean, 2003). A nap során így elvesztett folyadékot pótolnunk
kell. A gyermekek, akik kevés folyadékot fogyasztanak, felnőtt korukban is kevesebb folyadékot fognak
fogyasztani, ami később veseproblémákhoz vezethet. (Bottin et al., 2019).
Az átlagos folyadékbevitel mennyisége: 1,5 és 3 liter/nap az ajánlások szerint (Grandjean, 2003), a napi
folyadékbevitelbe beleszámít az étellel bevitt folyadék is például leves és gyümölcsök
nedvességtartalma is. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) tanulmánya szerint készített
nemre és korosztályokra lebontott folyadékbeviteli javaslatot, amely által ajánlott megfelelő bevitel
(Adequate Intakes (AI)) értékeit a következő 1. táblázatban láthatjuk:
1. táblázat: Ajánlott folyadékbevitel mennyisége korosztályonként
Table 1: Reference values for total water intake

nem
csecsemő
csecsemő
kisgyermek
kisgyermek
kisgyermek
fiú
leány
nő
férfi
várandós nő
gyermekét szoptató nő
idős nő
idős férfi

kor

mennyiség

0-6 hó
6-12 hó
1 év
2-3 év
4-8 év
9-13 év
9-13 év
14 évtől
14 évtől

100-190 ml/ kg
800-1000 ml/ kg
1100-2000 ml/ nap
1300 ml/ nap
1600 ml/ nap
2100 ml/ nap
1900 ml/ nap
2 l/ nap
2,5 l/ nap
ajánlott + 300 ml/ nap
ajánlott+ 700 ml/ nap
2 l/ nap
2,5 l/ nap

Forrás: Saját összeállítás az EFSA tanulmány adatai alapján (EFSA, 2010).
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A táblázat adatai mérsékelt hőmérséklet és fizikai aktivitás körülménye mellett értelmezhetjük (EFSA,
2010).
Részletesen, nemekre, korcsoportokra bontva látható a folyadékbevitel mennyiségének szükségessége,
mely adatokat viszonyítási alapként tekintettük a kutatás során a vizsgált korosztályra vonatkozóan.
További tanulmányok is vizsgálták a folyadékfogyasztást a közmondások szemszögéből. Ezek a
közmondások az „igyon naponta 8 pohár vizet” vagy „igya a fontban kifejezett testtömegének felét
unciában kifejezve”. Az első esetben 100 fős minta folyadékfogyasztását mérték fel, a megkérdezettek
az ajánlott 8 pohár helyett 5-öt, vagyis 3-mal kevesebbet folyadékot fogyasztottak, így Valtin 2002-es
publikációja szerint semmilyen tudományos bizonyítással nem bír a közmondás (Heinz, 2002). Míg a
második „igya a fontban kifejezett testtömegének felét unciában kifejezve” esetében 6 pohárral
kevesebb volt a felmérésben résztvevők folyadékfogyasztása, mely adat szintén a javaslattól kevesebb
folyadékbevitel (Ericson, 2013). Ez egy reálisabbnak tekinthető javaslat, mivel az első közmondás
ugyanúgy értelmezendő egy 50 kilogrammos nő és egy 100 kilogrammos férfi esetében is (Oakley –
Baird, 2015).

Folyadékbevitelre vonatkozó előírások
A hazai közétkeztetésben a tápanyagbevitel mellett a folyadékbevitelre is találhatóak rendeletek,
amelyek megfelelnek a táplálkozás-egészségügyi előírásoknak.
Szükséges folyadék étkezések között ivóvíz vagy ásványvíz lehet. A tea a közétkeztetési rendeleteknél
olvasható nyersanyag-kiszabaditi előírásoknak megfelelően tartalmazhat hozzáadott cukrot (EMMI,
2014).
A különböző folyadéktípusokra, mint a tej és tejtermékekre hozott rendeletekre példa a 37/2014. (IV.
30.) EMMI rendeletben megfogalmazottak a tej és tejtermék fogyasztást szabályozza, miszerint az 1-3
éves korcsoport 2,8 vagy 3,6% zsírtartalmú tejet biztosíthatnak az intézmények, az e feletti korcsoport
2,8% vagy ennél alacsonyabb zsírtartalmú tejet kaphat, továbbá a tej hozzáadott cukrot nem
tartalmazhat.
A vízbevitelt vizsgáló tanulmányok kimutatták, hogy azokban az intézményekben, ahol ösztönzik a
vízbevitelt (folyadék hozzáférés biztosítása, folyadékfogyasztás ismeret oktatása), a gyermekek
magasabb számban fogyasztanak megfelelő mennyiségű folyadékot (Bottin et al., 2019).

Anyag és módszertan
Primer kutatáson belül kvantitatív módszerrel, mégpedig kérdőíves megkérdezéssel mértük fel a
fogyasztói preferenciákat a közétkeztetésre vonatkozóan. A kérdőív kitöltése minden esetben online
formában, anoniman történt. A kérdőív által nyert adatokat SPSS statisztikai program és MS Office
Excel segítségével dolgoztuk fel. A kérdőív 46 kérdésből állt, mely 4 témakört ölelt fel, ezek a
témakörök a következők: gyermek étkezésére vonatkozó kérdések, gyermek folyadékfogyasztására
vonatkozó kérdések, gyermekre vonatkozó demográfiai adatok és a szülőre vonatkozó kérdések. Jelen
tanulmányban a demográfiai adatok mellett a 7 folyadékbevitelre vonatkozó kérdésre adott válaszok
kerülnek feldolgozásra. A kérdőív kérdései válaszlehetőség szerint: nyitott, azaz rövid és hosszú
válaszlehetőségű, ezek mellett zárt és skála típusú kérdések voltak.
Mivel a vizsgált korosztály kiskorú, így minden esetben a szülők töltötték ki a kérdőíveket gyermekeik
véleménye alapján.
Összesen 154 kitöltés érkezett, ebből 2 kitöltés törlésre került, mivel azok régióban nem feleltek meg a
kutatás kritériumának. A kérdőívezés lefolytatása érdekében engedélyeket kellett beszereznünk az
intézményfenntartóktól, majd az intézményvezetőktől. Az óvoda intézmények megkereséséhez
szükséges volt a Debreceni Polgármesteri Hivatal, Humán főosztály vezetőjének az engedélye, melyet
megkaptunk, így megnyílt az út az óvodai felmérés elindítására. Az óvodai intézményeket felkeresve,
külön engedélyt kellett kérnünk az intézményvezetőtől, hogy az adott intézményt felkereshessük
kérdőíves megkérdezés céljából. Az óvodákban az óvodavezető és az óvónők segítségével jutott el a
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kérdőív a szülőkhöz vagy online, vagy az általunk nyújtott tájékoztató lap segítségével így már
elérhették a kérdőív online felületét.
Általános iskolák vonatkozásában az intézmények megkereséséhez szükséges volt a Debreceni
Tankerületi Központ megkeresése. A Debreceni Tankerületi Központtól kapott tájékoztatás alapján: „az
intézményvezető szakmai hatáskörében hozza meg döntését arról, hogy intézményén belül támogatja-e
a kérdőíves felmérést, engedélyezi-e Ön számára ennek a feladatnak a végzését.”
Így felvettük a kapcsolatot az általános iskolák vezetőivel is, amely engedélyekkel elindulhatott az
általános iskolás korosztály felmérése is. Az iskolatitkárok és osztályfőnökök segítségével eljutott az
információ a szülőkhöz a kérdőíves felmérésről, s számukra is elérhetővé vált az online kérdőív.
Az intézmények elérhetőségeit az oktatas.hu Oktatási Hivatal weboldalán található „intézmény
adatai” segítségével gyűjtöttük össze.
A vizsgált régió Debrecen. A vizsgált korosztály 3-14 éves, az állami fenntartású óvodába és általános
iskolába járó gyermekek. Ennek oka az, hogy ennek a korcsoportnak nem nagyon van más lehetőségük
napközben, az intézmény által biztosított közétkeztetésen kívül, így a kapott eredmények a
közétkeztetés, azon belül a folyadékfogyasztás tekintetében is hasznosak lehetnek. A vizsgált korosztály
napközbeni élelmiszer-fogyasztása és folyadékfogyasztása a hétköznapokon szinte kizárólag ezen
keretek alapján határozódik meg. Gyermekek esetén a kérdőíveket a szülők töltötték ki, gyermekeik
véleménye alapján, így biztosítva a szülői hozzájárulást is az adatok anonim módon történő
felhasználására.
A felmérés adatai az alapsokaságra vonatkozóan az alábbiak, melyek önkormányzati intézmények,
2018/2019 év alapján:
Debreceni óvodákba összesen: 6938 fő jár, ebből leány: 3299, fiú: 3639 fő.
Debreceni általános iskolákba összesen: 15180 fő jár, ebből leány: 7296, fiú: 7884 fő.

A kutatás alapadatainak megoszlása
A felmért minta nemek arányában (fiú vagy leány), valamint az óvodába vagy iskolába járó gyermekek
arányában megegyezik a valódi sokasággal, azaz az említett két szempont szerint a kutatás reprezentatív,
de a minta darabszáma nem éri el a reprezentativitáshoz szükséges minimális darabszámot. A kutatásban
vizsgált minta 152 fő adatainak megoszlását háttérváltozók szerint a 2. táblázatban szemléltetjük.
2. táblázat: A minta megoszlása háttérváltozók szerint (N=152) (%)
Table 2: The distribution of the sample by background variables (N=152) (%)

Megnevezés

Neme
Intézménytípus

Kora

Család szubjektív
anyagi helyzete

Összesen
Leány
Fiú
Óvoda
Általános iskola
3-5
6-8
9-11
12-14
Nagyon jól megélnek, félre tudnak
tenni.
Megélnek belőle, de keveset tudnak
félretenni.
Megélnek belőle, de nem tudnak
jelentős összeget félretenni.
Nehezen élnek meg belőle.
Megélhetési gondjaik vannak.
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A minta megoszlása
N
%
152
100,0
77
50,7
75
49,3
46
30,3
106
69,7
36
23,7
38
25,0
44
28,9
34
22,4
40

26,3

45

29,6

49

32,2

9
3

5,9
2,0
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Település típusa

Mozgás
gyakorisága

6
123
18
9
2
49
87
16

Nem tudja/Nem válaszol
Megyeszékhely
Kisváros
Község/ falu
Tanya, külterület
Aktív
Mérsékelten aktív
Ülő

3,9
80,9
11,8
5,9
1,4
32,2
57,2
10,5

Forrás: Saját számítás a kérdőívek eredményei alapján, 2019

Települést tekintve a vizsgált gyermekek 80,9%-a (123 fő) debreceni, 11,8% (18 fő) Debrecen
közelében található város lakója, további 7,3% (11 fő) kisebb településen lakik és ingázik a debreceni
intézményekbe.

Eredmények
A folyadékbevitel vizsgálata
A nem megfelelő mennyiségű folyadékbevitel hatással van a gyermekek közérzetére, figyelmére, így
teljesítményére is. A kérdés melyre a szülők arra adtak választ, hogy a gyermekek amennyiben nem
tudnak eleget enni vagy inni, milyen a közérzetük, viselkedésük, legnagyobb százalékuk: 42,8% (65 fő)
nyűgös, 17,1%-nak (26 fő) fáj a feje, 11,8%-11,8% (18-18 fő) nem tudja a figyelmét fenntartani, fáradt,
amely az iskolai teljesítményre is hatással lehet és csupán 11,8% (18 fő) aki semmi változást nem érez.
A gyermekek nagy részére jellemző 117 főre, hogy minden alkalommal fogyaszt étkezés mellé
folyadékot. Továbbá 17 fő nem minden étkezéshez, de rendszeresen fogyaszt folyadékot.

4,7%

11,8%

11,8%

11,8%

17,1%
42,8%

Fáradt

Nem tudja figyelmét fenntartani

Fáj a feje

Nyűgös

Semmi változást nem érez

Egyéb

1. ábra: Jelentkező problémák a nem megfelelő folyadékbevitel miatt (N=152) (%) 20. kérdés.
Figure 1: Appearing problems due to not adequate fluid intake (N=152) (%)
Forrás: Saját számítás a kérdőívek eredményei alapján, 2019

Az iskolában vagy óvodában való folyadékfogyasztás kérdéskörnél megjelenik egy probléma, 37 fő,
azaz 24,3% nem ihat tanóra közben folyadékot, ami az 1. ábrán látható eredményekre hivatkozva
figyelemmel kapcsolatos és közérzeti problémákat okozhat.
Csupán 87 fő, azaz a gyermekek 57,2% visz magával innivalót otthonról mindennapjai során az
intézménybe. A maradék 42,8% az intézmény által biztosított folyadékot fogyasztja az ott töltött idő
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alatt. Bár az intézmények egy részében, főleg az óvodákban biztosított a víz nem csak az étkezés ideje
alatt, hanem kancsóban az egész nap során, de ez probléma lehet olyan kisgyermekek esetén, akik
nincsenek hozzászokva saját maguk kiszolgáláshoz.
A kérdések kitértek a bevitt folyadék minőségére is a gyermekek közül 33 fő, (21,7%) csak vizet
fogyaszt, 5 fő 3,3% egyáltalán nem fogyaszt vizet, csak egyéb folyadékot, mint például tea vagy üdítő,
melynek oka lehet, hogy a gyermek a szülőt látja üdítőt fogyasztani, így ő is azt szeretne fogyasztani. A
gyermekeknek legajánlottabb a víz fogyasztása, a gyümölcslék és teák cukortartalma magas lehet, mely
rontja a fogakat.

csapvíz, mentes víz

127

tea

60

rostos üdítő

40

ásványvíz

32

Ízesített víz

21

szénsavas üdítő (pl.: Coca-Cola)

8
0

20

40

60

80

100

120

140

2. ábra: Folyadékbevitel típusának rangsora. Többváltozós kérdés. (N=152) 25. kérdés.
Figure 2: Fluid intake ranking by types. More variable question. (N=152)
Forrás: Saját számítás a kérdőívek eredményei alapján, 2019

A gyermekek napi folyadékbevitelének típusának rangsora a 2. ábrán látható. Kiemelendő, hogy a
vizsgált korosztály tekintetében az egészségesnek mondható folyadéktípusok kerülnek a rangsor elejére,
mint a víz (csapvíz, ásványvíz), tea és a rangsor végén szerepelnek csak az üdítőitalok.

A gyermekek napi folyadékfogyasztásának mennyisége
A gyermekek napi folyadékfogyasztásának mennyisége a 3. ábrán látható. 42,1%-a (64 fő) 1 liter
folyadékot fogyaszt körülbelül napi szinten, további 42,1%-a (64 fő) 1,5 litert. A vizsgált gyermekek
12,5% (19 fő) 2 liter felett fogyaszt folyadékot. A gyermekek közül 5 fő, 3,3% fogyaszt körülbelül fél
liter folyadékot a szülők válaszai szerint.
4,6%

0,0%

3,3%

7,9%

42,1%
42,1%

2 dl (= 1 pohár)

0,5 liter (~2 pohár / 1 db kis palacküdítő)

1 liter (=5 pohár)

1,5 liter (=7 pohár / 1 db nagyüveges üdítő)

2 liter

több, mint 2 liter

3. ábra: Gyermekek napi folyadékfogyasztása (beleértve a levesből származó folyadékot) (%) (N=152) 21.
kérdés.
Figure 3: Daily fluid intake of children (including fluid from soup) (N=152) (%)
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Forrás: Saját számítás a kérdőívek eredményei alapján, 2019

Az ajánlott folyadékfogyasztásra bemutatott 1. táblázatban, nemeket külön csoportba véve, különböző
ajánlott mennyiségű folyadékot tüntet fel. A „folyadékbevitel” jelentése egyéb folyadék bevitelére is
értendő, például levesre, melyet a kérdőívben is feltüntettünk, hogy a szülők válaszadáskor vegyék
figyelembe. Az 1. táblázatában található értékekhez képest 1-1 deciliter eltéréssel számított adatok
eredményei az alábbiak:
3. táblázat: Gyermekek megfelelő napi folyadékbevitelének eloszlása
Table 3: The distribution of adequate daily fluid intake of children

Összesség

megfelelő

nem megfelelő

fő

46

106

%

30,3

69,7

Forrás: Saját számítás a kérdőívek eredményei alapján, 2019

Összegezve a gyermekeket 69,7%-a nem fogyasztja el a számára megfelelő, kora és neme szerint
szüksége elegendő mennyiségű napi folyadékot.
4. táblázat: Gyermekek napi folyadékfogyasztása korcsoportonként
Table 4: Daily fluid intake of children by age groups
Nem
megfelelő
(fő)

Megfelelő
(%)

Nem
megfelelő
(%)

Korcsoport

Válaszadó
(fő)

Válaszadó
(%)

Megfelelő
(fő)

2-8 év

74

48,7

34

40

45,9

54,1

9 év felett

78

51,3

12

66

15,4

84,6

Forrás: Saját számítás a kérdőívek eredményei alapján, 2019

A megfelelő mennyiségű folyadékbevitellel jellemezhető gyermekek és az óvodás- és iskoláskorú
gyermekek között összefüggést találtunk, vagyis a korosztály és az intézmény hatással van a gyermekek
folyadékfogyasztására. Az eredmények alapján az iskolások kisebb arányban fogyasztanak megfelelő
mennyiségű folyadékot, mint az óvodások. Ez összefüggésben lehet a már említett problémával, 37 fő,
azaz 24,3% nem ihat tanóra közben folyadékot.
5. táblázat: Gyermekek napi folyadékfogyasztásának átlaga, szórása, mediánja korcsoportonként
Table 5: Daily fluid intake of children average, deviation, median by age groups

Korcsoport
2-3 év
4-8 év
9-13 év
14 év felett

Megfelelő mennyiség (l)

átlag

1,3
1,6
1,9-2,1
2-2,5

1,68
1,22
1,36
1,67

szórás
0,350
0,365
0,379
0,488

medián
1,50
1,00
1,50
1,50

Forrás: Saját számítás a kérdőívek eredményei alapján, 2019

Tovább vizsgálva az eredményeket, látható, hogy az óvoda esetében van az átlagérték az ajánlott
mennyiség felett, de ez torzulhat a korcsoportba tartozó kevés fő miatt. A személyes konzultációk is ezt
a torzulást támasztják alá, több esetben is elhangzott szülők részéről, hogy a nap végén, amikor
hazaérnek a gyermekekkel akár több pohár vizet is elfogyasztanak, mert annyira szomjasak.
A fogyasztott folyadék mennyiségének átlaga nemek arányában megegyezik. Azaz a gyermek neme
nem határozza meg, hogy mennyi folyadékot fogyaszt a gyermek.
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Következtetések, javaslatok
Elsősorban iskolás korú gyermekek nagy aránya nem fogyaszt a számára megfelelő mennyiségű
folyadékot. Ennek az eredménynek javítására javasoljuk, hogy a gyermekek számára az intézményekben
akár tanóra közben is adjanak lehetőséget a folyadék fogyasztásra, ez segítené a figyelmüket fenntartani.
Ennek a megvalósítása is könnyen kivitelezhető lenne, akár lenne saját pohár, kulacs használatával,
esetleg vízgép elhelyezésével, így ösztönözve a gyermekeket a megfelelő folyadékbevitelre. A kulacs
esetében még annak a nyomon követése, ellenőrzése is könnyen kivitelezhető lehetne, hogy egy nap
alatt elfogy-e a korosztály szerint szükséges folyadékmennyiség. A gyermekeket lehet ösztönözni
játékokkal, jutalommal egy-egy megivott pohár folyadék után. Mivel nem minden gyermek szolgálja ki
magát önállóan, így akár játszás utáni folyadékfogyasztás idő bevezetése is hasznos lehetne. Az
egészséget károsító nem megfelelő folyadéktípusokat, cukros üdítők hatása kihangsúlyozva lehetne,
módosítani lenne szükséges az iskolai büfék, italautomaták kínálatát is, hiszen általános iskolákban már
önálló döntéshozóként a gyermekek a kínálatból választanak, ha ott nem szerepel cukros üdítő, nem is
tudják megvásárolni azt. Mindezeknek fontosságát célszerű lenne megismertetni a gyermekekkel, és a
szülőkkel is egyaránt. A felmérés alátámasztja azt, hogy a szülők részéről lenne igény az egészséges
táplálkozása, folyadékfogyasztásra vonatkozó információra, akár előadások, akár ismeretterjesztő
anyagot formájában.

Összefoglalás
A tanulmány elején megfogalmazott hipotézist, miszerint a gyermekek jelentős része a számára
ajánlottnál kevesebb folyadékot fogyaszt, elfogadásra került. Mivel a vizsgálat eredményei alapján a
gyermekek 69,7%-a nem fogyazstja el a korának megfelelő mennyiségű folyadékot mindennapjai során,
mely a gyermekek fejlődéséhez és figyelmük fenntartásához is szükséges lenne. Ez az érték döntően
iskolásokat érint, mely helyzet javítására vonatkozó javaslatokat fogalmaztunk meg. Ugyan a
mintaszám nem reprezentatív, de a kapott eredményeket a téma fontossága miatt célszerű lehetne
információként eljuttatni mind a gyermekekhez, mind a szülőkhöz, hiszen a gyermekek közérzetét napi
szinten befolyásolja a megfelelő folyadékbevitel mennyisége. A felmérés is alátámasztja azt, hogy a
szülők részéről lenne igény az egészséges táplálkozása, folyadékfogyasztásra vonatkozó információra,
akár előadások, akár ismeretterjesztő anyagot formájában. A vizsgált korosztályt, a gyermekek
természetes érdeklődését kihasználva, hozzájuk is könnyen eljuttatható lenne az egészségüket és
teljesítményüket befolyásoló információ, a megfelelő folyadékbevitel fontossága.
„A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú, Debrecen Venture Catapult Program
című projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.”
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Táplálkozási szokások a Debreceni Egyetem hallgatói körében végzett
pilot kutatás alapján
Study of Eating Habits among the university students in Debrecen
(exploratory research)
KOROKNAY ZS.1
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi
koroknay.zsuzsa@econ.unideb.hu
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Absztrakt.
A mai modern társadalomban egyre nagyobb szerepet kap az egészség, az egészségtudatosság.
Ennek apropóján számos egészségtrend jelenik meg, legyen szó mozgásformáról vagy
táplálkozásról. Mindez azért is kiemelten fontos terület, mert számos kutatás igazolta azt, hogy a
népesség körében egyre nagyobb gyakorisággal figyelhető meg az elhízás, tú lsúly vagy akár
mozgásszervi és krónikus betegségek. Az egészségtudatosságnak több komponense van, mely
alkotóelemek közül az egészséges, mértékletes táplálkozást, valamint az étrend-kiegészítők és
vitaminok fogyasztását elemzem. Kutatásom célja, hogy a Debreceni Egyetemen, felsőfokú
oktatásban résztvevő hallgatók egészséges táplálkozási szokásait felmérjem. Pr imer és szekunder
adatgyűjtést is végeztem a vizsgálat során. A primer kutatás több lépcsőben kerül megvalósításra
kérdőíves formában. Jelen tanulmányban a pilotkutatás eredményeit prezentálom. Az első
eredmények alapján megállapítható, egészségük megőrzése érdekében több módszert is
alkalmaznak, leginkább sportolnak és vitaminkészítményeket fogyasztanak. Élelmiszercsoportok
segítségével mértem fel táplálkozási szokásaikat. A megkérdezésben résztvevők több mint 50%-a
napi rendszerességgel fogyaszt húst, gabonafélét, valamint tejterméket. Azonban a hallgatók
többsége csak hetente többször fogyaszt zöldséget vagy gyümölcsöt, ami nem tesz eleget a
legújabb ajánlásoknak.
Kulcsszavak: egészség, egyetemi hallgatóság, táplálkozási szokások, vitaminok
Abstract.
The health and health awareness are getting more and more important nowadays. By the way, there
are many health trends, what could be exercise or eating habits. This is one of the more important
areas, because numerous studies have confirmed that the obesity, the overweight or even
musculoskeletal and chronic diseases are becoming more common in the population. There are
several components of health awareness. In my research among the components I analysed the
healthy, moderate eating and the consumption of nutritional supplements and vitamins. The aim of my
research is to analyse the eating habits of students at the University of Debrecen. I did primary and
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secondary data collection during my research. The primary research will be implemented in several
steps in survey. In my paper I present the results of exploratory research. Based on the first results, it
can be concluded that the most students do sports and take vitamin supplements to preserve their
health. Food groups were used to assess their eating habits. More than 50% of the respondents
consume meat, cereals and dairy products per day. However, most students only consume vegetables
or fruits several times a week, which does not meet the latest recommendations.
Keywords: health, the university students, eating habits, vitamin supplements
JEL Kód: I12

Bevezetés, témafelvetés
A mai modern társadalomban egyre nagyobb szerepet kap az egészség és az egészségtudatosság.
Ennek köszönhetően számos egészségtrend jelenik meg, legyen szó mozgásformáról vagy
táplálkozásról. Mindez azért is kiemelten fontos terület, hiszen számos kutatás igazolta azt, hogy az
egészséges táplálkozás, vagyis inkább annak a hiánya több megbetegedés okaként fellelhető. Ilyen
betegség többek között a magas vérnyomás, 2-es típusú diabétesz, egyes daganatok, koleszterin szint
növekedése, agyvérzés, depresszió, mozgásszervi megbetegedések vagy akár az érelmeszesedés is
(OTÁP, 2016). De ezek mellett a túlsúly és elhízás okaként is tekinthető a helytelen táplálkozás, amely
további betegségek kialakulásához vezethet. Az elhízás és a túlsúly Magyarországon élők több mint
2/3-át érinti, a férfiak 28,2%-a, míg a nők 31,5%-a elhízott (Erdei et al., 2017). Ezen adatok
támasztják alá leginkább az egészséges életvitel fontosságát, ugyanis a magyar lakosság nagyszámban
érintett. Az elmúlt években megsokasodtak a felsőoktatási intézményekben tanuló fiatal felnőttek
egészséges életmódjáról szóló kutatások. Az élelmiszerválasztási mintázatot vizsgáló kutatások
bebizonyították, hogy a fiatal felnőttkorban kialakuló mintázatok nagy valószínűséggel életük végéig
fenn maradnak (Fitzgerald et al., 2013, Sharma et al. 2010). Ezek alapján vizsgálatom során is ezt a
korcsoportot vizsgáltam meg a Debreceni Egyetemen. Kutatásomban arra keresem a választ, hogy a
hallgatóság egészséges életmódjának két aspektusa, az egészséges és mérsékletes táplálkozás,
valamint az étrend-kiegészítők és vitaminok fogyasztása hogyan alakul.
Bárdos–Kraiciné Szokoly (2018) tanulmányában az egészségmagatartást olyan formák összességeként
jelöli, amelyek az egészség megőrzésében és fenntartásában segítenek, valamint a betegségek
megelőzésében játszanak fontos szerepet. Mindezek az életmód alakításában érhetőek tetten. Dudás
műveiben (2011, 2015) az egészségmagatartás olyan tevékenységként írja le, melyben az egyén a
szokásait, tudását, készségeit és értékeit felhasználja, abból a célból, hogy egészségét tudatosan
megóvja, fenntartsa és fejlessze (Dudás, 2011; Dudás, 2015). Ezek alapján egészségmagatartás alatt
olyan tevékenységek összességét értem, amelyeket az egyén az életvitele során az egészsége
megőrzése, fenntartása és fejlesztése érdekében tesz.
Az egészségtudatos magatartás elemei közzé tartozik a káros szenvedélyektől való mentes életvitel,
egészséges és mérsékletes táplálkozás, rendszeres testmozgás, lelki égészségről való gondoskodás,
nyugodt élet, stressztől való mentesség, egészséges szexualitás, szűrővizsgálatokon való rendszeres
részvétel, védőoltások, táplálék kiegészítők, valamint vitaminok fogyasztása, betegségek kezelése
(Dudás, 2011). A preventív egészségmagatartási elemek között kiemelten fontos szerepe van az
egészséges táplálkozásnak és a rendszeres sportolásnak (Keresztes – Pikó, 2008). Ezen elemek közül
kutatásom során az egészséges és mérsékletes táplálkozást, valamint az étrend-kiegészítők és
vitaminok fogyasztását vizsgálom.
Niva (2007) az egészséges és mérsékletes táplálkozást az egészségmegőrzés egyik legfontosabb
alkotóelemének nevezte. A zöldség és gyümölcsfogyasztásnak fontos szerepe van a szervezet mikroés makro-anyag ellátásában. Továbbá az egészséges életvitel másik aspektusában is, hiszen
természetes vitaminforrásként is funkcionál (Pfau et al., 2018). Az egészséges életmódra, továbbá
azon belül a táplálkozásra vonatkozóan számos hazai és nemzetközi kutatás eredménye jelent meg az
elmúlt időszakban, kifejezetten akár erre a korosztályra vonatkozóan. A táplálkozási trendeket figyelve
megállapításra került, hogy mind Európában, mind az Egyesület Államokban a kényelmi termékek
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kínálati bővülése okozhat közvetlenül tömeges elhízást (Balogh – Baló, 2007). Azonban kezd
megjelenni a kényelmi termékek harmadik generációja, ahol már egészségi szempontok is előtérbe
kerülnek. Mindemellett a funkcionális élelmiszerek, amelyeknek egészségvédő hátasai igazoltak a
vállalatok számára is kihívás lehet, hiszen a trendek ezen fogyasztási termékek növekedését várják
(Balogh – Baló, 2007; Szakály et al., 2014). A korosztályra vonatkozóan, reprezentatív kutatás során
Nábrádi et al. (2017) a húsfogyasztási szokásokat mérte fel, melyben megállapította, hogy az
egészség-paradoxon [az emberek egy része tisztában vannak az egészséges életvitel pozitív
hozadékaival, azonban csak egy esetleges egészségromlást követően kezdenek törődni ténylegesen az
egészségükkel (Bárdos – Kraiciné Szokoly, 2018)] társadalmilag jelen van. Mindez abban nyilvánul
meg, hogy a fiatal felnőttek körében önbevallásuk szerint az egészséges táplálkozás megjelenik,
azonban az egészségmutatók (pl. BMI) romló eredményeket mutatnak. Húskészítmények esetében
pedig a halfogyasztást tartják a legegészségesebbnek, a szárnyasok és vörös húsok fogyasztása előtt
(Nábrádi et al., 2017). Az étrend-kiegészítők vizsgálata egyre inkább elterjedt a kutatók körében,
ugyanis az egészséges életmódot követők többségénél megfigyelhető ezen termékek alkalmazása
(Németh et al., 2016). Egy fókuszcsoportos vizsgálat megmutatta azt, hogy az életmód alapú fogyasztó
szegmensek esetében a leginkább jellemző az étrend-kiegészítők vásárlása és fogyasztása. Ezen
csoportok tagjaira jellemző, hogy magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, valamint a fiatalabb
korosztályba tartoznak (Nábrádi, 2017).
Az energiaital fogyasztás napjainkban a fiatal felnőttek körében egyre divatosabbá válik. Egy
Magyarországon készült felmérésben a felsőfokú képzésben résztvevő hallgatók energiaital
fogyasztási szokásait vizsgálták meg (Dojcsákné Kiss-Tóth – Kiss-Tóth, 2018). A felmérésben
résztvevő hallgatók (n=193) 7%-a válaszolta azt, hogy naponta egyszer vagy több alkalommal, 14,4%
pedig hetente többször fogyaszt energiaitalt. A tanulmányban felmérték a hallgatók körében a
fogyasztási gyakoriságok mellett a mellékhatások érzékelését, valamint alkohollal történő
együttfogyasztást is. Egy korábban elvégzett kutatás szintén hasonló eredményeket mutat. A
Debreceni Egyetemen végzett kutatás során (n=5123) a megkérdezettek 5%-a fogyaszt napi
rendszerességgel legalább egyszer energiaitalt, valamint további 20% hetente egy vagy több
alkalommal (Berényi et al., 2011). Mindkét tanulmányban az eredményeik alapján megállapításra
került, hogy a felsőfokú képzésben résztvevő tanulók ismerik a túlzott energiaital fogyasztás káros
hatásait, azonban egy részük mindezek ellenére sem mond le ezen termékek fogyasztásáról.
Az MDOSZ, vagyis a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége kiadta a legújabb magyar
táplálkozási ajánlásokat, amelyet egy okostányér formájában szemléletet (MDOSZ, 2019). A folyadék
mellett napi szintű fogyasztást ajánl zöldségből, gyümölcsből, teljes értékű gabonából, tej és
zsírszegény tejtermékből, valamint húsokból. Ráadásul a napi ételfogyasztás felét zöldségnek és
gyümölcsnek kellene kitennie.

1. Anyag és módszer
Kutatásom során primer és szekunder adatgyűjtést végeztem. Szekunder kutatás során az egészséges
életmódra és táplálkozásra vonatkozó releváns nemzetközi és hazai szakirodalmi forrásokat
tekintettem át. Primer kutatás keretében a Debreceni Egyetem hallgatóságának táplálkozási szokásait
mértem fel kérdőíves technikával. A kérdőívet papír alapon és online jutattam el a hallgatókhoz. A
mintavételi eljárás esetében nem véletlen mintavételről van szó, így nem biztosított a reprezentativitás.
Azonban fontos kiemelnem, hogy kutatásom pilot kutatás, ami egy későbbi, átfogó vizsgálat
előkészítéséhez járul hozzá adatgyűjtéssel, valamint az alkalmazott eljárások finomításával (Kontra,
2011).
Jelen tanulmányban a pilot kutatás eredményeit kívánom bemutatni. A minta nagysága 125 fő. A
kérdőívben a kérdések a táplálkozási szokásokra, valamint vitaminok és étrend-kiegészítők fogyasztási
gyakoriságára vonatkoztak. A kérdőív kérdéseinek kialakítása során egy nemzetközi tanulmányt,
valamint egy doktori értekezést vettem alapul (El Ansari et al., 2015, Balatoni, 2011). Eredményeim
elemzése során az SPSS programot használtam fel a statisztikai számítások elvégzésére. Leíró
statisztika mellett kereszttáblás vizsgálatokat hajtottam végre, amelyekhez khi 2 próbát és asszociációs
mérőszámokat párosítottam.
A kérdőíves megkérdezésben résztvevő hallgatók nem szerinti megoszlását tekintve 55,2% nő, 44,8%
férfi volt. Képzési szintet tekintve az 1. ábrán látható megoszlás szerint vettek részt hallgatók a
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megkérdezésben. A hallgatók jelentős hányada (84,8%) alapképzésben tanul. A fennmaradó
hányadban pedig a mester, doktorandusz, osztatlan és felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók
vannak.

1. ábra: Megkérdezettek képzési szint szerinti megoszlása
Figure 1: Distribution of respondents by level of education
Forrás: Saját szerkesztés, 2020
Lakóhely szerinti megoszlást a 2. ábra szemlélteti részletesen. A megkérdezettek mindössze 2,4%-a
rendelkezik fővárosi lakóhellyel. A többség városban (42,4%) vagy kisebb településen (21,6%) él. A
mintába került hallgatók 33,6%-a megyei jogú városban él.

2. ábra: Megkérdezettek lakóhely szerinti megoszlása
Figure 2: Distribution of respondents by residence
Forrás: Saját szerkesztés, 2020

2. Eredmények
A pilot kutatás eredményeit három alfejezetben kívánom bemutatni. Az első alfejezetben az egészség
megőrzése érdekében alkalmazott tevékenységeket összesítem a hallgatók válaszai alapján. A második
alfejezetben a megadott élelmiszercsoportok fogyasztási gyakoriságát elemzem, majd a harmadik
részben ezen élelmiszercsoportokat kereszttábla segítségével tovább vizsgálom. A vizsgálati minta
létszáma 125 fő.

2.1. Egészség megőrzés

112

Régiókutatás Szemle 2020 V. évf. 2. sz.
DOI: 10.30716/RSZ/20/2/11
A kérdőíves megkérdezés során először a hallgatók egészség megőrzési módszereire kérdeztem rá. A
kérdés megválaszolása során több választást is megjelölhettek (1. táblázat).
1. táblázat: Egészség megőrzése érdekében alkalmazott módszerek
Table 1: Methods for protecting health
Egészség megőrzése érdekében
alkalmazott módszerek

Alkalmazzák
(n=125)

Férfi
(n=125)

Nő
(n=125)

Férfi
(n=56)

Nő
(n=69)

Vitamin készítmények

63,2%

28,8%

34,4%

64,3%

62,3%

Ásványi anyagok és nyomelemek

46,4%

20,8%

25,6%

46,4%

46,4%

Étrend-kiegészítők

24,0%

14,4%

9,6%

32,1%

17,4%

Gyógyteák, gyógyfüvek

30,4%

11,2%

19,2%

25,0%

34,8%

Sporttevékenység

79,2%

40,0%

39,2%

89,3%

71,0%

Egyiket sem alkalmaztam még

2,4%

0,0%

2,4%

0,0%

4,3%

Forrás: Saját szerkesztés, 2020
Az első táblázat jól mutatja, hogy a válaszadók mindössze 2,4%-a nem alkalmaz semmilyen egészség
megőrzési módszert. Az étrend-kiegészítők két kategóriája külön is kiemelésre került. Az egyik a
vitaminkészítmények fogyasztása, amelyet az egészséges életmód alkotóelemei között is külön
kiemelik. A másik kategória az ásványi anyagok és nyomelemek, amelyet szintén példákkal jelölve
tüntettem fel a kérdőívben annak érdekében, hogy mindenki számára ugyan azt jelentse ez az egészség
megőrzési módszer. Ezeken felül, más típusú kiegészítők alkalmazása esetén az étrend-kiegészítők
válaszlehetőséget jelölhették meg a válaszadók. Sporttevékenység alatt minden olyan mozgásformát
értek, ami egyénileg vagy csoportosan kerül végrehajtásra emelkedett pulzusszám mellett. Tehát a
fizikai aktivitástól, – mint például kerékpározás (közlekedési eszközként való használata),
kertészkedés – mint mozgástípustól eltekintek.
Az 1. táblázat első oszlopa mutatja meg, hogy a megkérdezésben résztvevők leginkább
vitaminkészítményeket (63,2%) és sporttevékenységet (79,2%) alkalmaznak egészségük megőrzése
érdekében. Férfi és női megoszlást (n=125 esetén) figyelve látható, hogy sporttevékenységet közel
azonos mértékben jelölték be. Azonban ha nemen belüli arányt vizsgálunk, akkor látható, hogy a
megkérdezett férfiak majdnem 90%-a végez valamilyen sporttevékenységet, míg a nők esetében ez
71%. Vitaminkészítmények esetében a teljes elemszámhoz viszonyítva látható, hogy nagyobb részt
inkább nők fogyasztják, azonban nemen belüli arányt figyelve elmondható, hogy közel azonos
arányban, 62-64% használnak valamilyen vitaminkészítményt a megkérdezettek.
Ásványi anyag és nyomelem fogyasztása során azt az eredményt kaptam, hogy a megkérdezettek 46,4
százaléka alkalmazza ezt az egészség megőrzési módszert. Nem arány tekintetében pedig
megfigyelhető, hogy a nők és férfiak esetében ugyan olyan mértékben van jelen (46,4%). Étrendkiegészítőket a válaszadók mindössze 24%-a használ. Mind a teljes sokaságra, mind a nemen belüli
alkalmazási aránynál megfigyelhető, hogy a férfiak nagyobb mértékben alkalmazzák. Gyógyteák és
gyógyfüvek esetében pont ellentétes kép látható, az előző módszerhez képest, hiszen ebben az esetben
inkább a nők használják ezeket a termékeket egészség megőrzési céllal.
Összességében erre a mintára vonatkozóan elmondható, hogy a válaszadók egészségük megőrzése
érdekében tudatos sportmagatartást mutatnak. Mindez abból következtethető, hogy a mintában
szereplők nagy hányadban végeznek sporttevékenységet egészségük megőrzése érdekében, mindezt
kiegészítve vitaminkészítményekkel, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel, illetve a férfiak esetében
továbbá étrend-kiegészítőkkel is.

2.2. Élelmiszercsoportok fogyasztási gyakorisága
113

Régiókutatás Szemle 2020 V. évf. 2. sz.
DOI: 10.30716/RSZ/20/2/11
Egy külföldi egyetem hallgatói körében végzett kutatás alapján határoztam meg saját kutatásomban az
élelmiszercsoportokat, valamint fogyasztási gyakoriságokat (El Ansari et al., 2015), hogy a
későbbiekben összehasonlíthatóak legyenek a kapott értékek. Jelen tanulmányban a pilot kutatás során
kapott eredmények kerülnek bemutatásra. A válaszadók az egyes élelmiszercsoportok fogyasztási
gyakoriságát egytől ötig terjedő skálán választhatták ki a magukra jellemző választ (2. táblázat). A
skálaértékek a következőképpen alakultak: 1= naponta többször, 2= naponta egyszer, 3= hetente
többször, 4= havi 1-4 alkalommal, 5= soha.
2. táblázat: Élelmiszercsoportok fogyasztási gyakoriságának százalékos megoszlása
Table 2: Distribution of food groups by frequency of percentage
Élelmiszercsoportok
Édesség
Nasi
Fast food
Friss gyümölcs
Zöldség
Húsok
Halak és tenger gyümölcsei
Gabonafélék
Tej, termékek
Tojás
Limonádé, cukrozott üdítőital
Cukormentes üdítőital
Energiaital
Kávé
Forrás: Saját szerkesztés, 2020

Naponta
többször
9,6%
3,2%
1,6%
15,2%
16,0%
42,4%
4,8%
19,2%
31,2%
9,6%
14,4%
18,4%
9,6%
23,2%

Naponta
egyszer
18,4%
9,6%
0,0%
18,4%
20,0%
33,6%
4,0%
31,2%
30,4%
22,4%
8,8%
8,8%
11,2%
19,2%

Hetente
többször
28,8%
29,6%
24,8%
50,4%
48,0%
20,0%
20,0%
25,6%
28,8%
51,2%
24,8%
25,6%
17,6%
19,2%

Havi 1-4
alkalommal
40,8%
53,6%
68,0%
15,2%
12,8%
1,6%
44,8%
22,4%
5,6%
14,4%
40,0%
29,6%
32,8%
18,4%

Soha
2,4%
4,0%
5,6%
0,8%
3,2%
2,4%
26,4%
1,6%
4,0%
2,4%
12,0%
17,6%
28,8%
20,0%

Az első három élelmiszercsoport az édesség, nasi és fast food. A kérdőívben példákkal szemléltettem,
hogy mit értek ezen élelmiszercsoportok alatt. A válaszadók mindössze alacsony százaléka nem
fogyasztja ezen élelmiszereket. Fogyasztási gyakoriságot tekintve mindhárom esetben a havi 1-4
alkalom a leginkább jellemző a válaszadókra, de 25-30%-uk esetében a hetente többszöri fogyasztás is
megfigyelhető.
A következő két élelmiszercsoport a zöldség és gyümölcs, amelyet a legtöbb kutatásban is egyszerre
vizsgálnak és értelmeznek. A megkérdezettek körében a soha, valamint a havi 1-4 alkalommal történő
fogyasztási lehetőség nem jellemző. A legtöbb válasz mindkét élelmiszercsoportnál a hetente
többszöri fogyasztásra érkezett, azonban gyümölcs esetében 33,6%-ban, míg zöldség esetében 36%ban szintén megfigyelhető a legalább napi egyszeri fogyasztás.
Húsok, valamint halak és tengergyümölcsei fogyasztás során ellentétes gyakoriság figyelhető meg. A
válaszadók leginkább naponta többször (42,4%), de további 33,6% naponta egyszer fogyaszt
valamilyen húsfélét. A megkérdezettek 20%-ánál a hetente többszöri gyakoriság jellemző, míg
mindössze válaszadók 4%-ánál látható havi 1-4 alkalom vagy soha válaszlehetőség megjelölése. Halak
és tenger gyümölcsei esetében az alacsony százalékos arány a napi fogyasztásnál látható. A
válaszadók mindössze 20%-a fogyaszt ilyen termékeket heti rendszerességgel. A fennmaradó
hányadban (71,2%) a válaszadók vagy csak havi 1-4 alkalommal vagy egyáltalán nem fogyaszt halat.
Gabonafélék, tej és tejtermékek, valamint a tojás fogyasztási gyakoriságára jellemző, hogy hetente
többször, illetve magasabb százalékban naponta legalább egyszer történik. A megkérdezettek 50,4%-a
fogyaszt naponta legalább egyszer, valamint 25,6%-a hetente többször valamilyen gabonafélét, míg
1,6% egyáltalán és 22,4% havi 1-4 alkalommal. Több mint a válaszadók 60%-a napi rendszerességgel
fogyaszt valamilyen tejet vagy tejterméket. Tojásfogyasztásra a hetente többször válaszlehetőség volt
a legnagyobb mértékű (51,2%).
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Az üdítőitalok esetében két típus került feltüntetésre, annak érdekében, hogy a manapság trendivé vált
cukormentes italok fogyasztási gyakorisága is külön felmérésre kerüljön. A cukros üdítőital
fogyasztásnál egy közel 23-25-40 százalékos megoszlást látható napi, heti és havi fogyasztásra
vonatkozóan. A cukormentes üdítőitalokat a válaszadók 27,2%-a fogyasztja napi szinten egyszer
(8,8%) vagy többször (18,4%). Hetente többszöri fogyasztók a megkérdezésben résztvevők 25,6%-a.
A havi 1-4 alkalommal fogyasztók kisebb arányban vannak itt jelen, mint a cukros üdítők esetében,
azonban többen (17,6%) nem fogyasztanak egyáltalán cukormentes üdítőitalt.
Az utolsó két élelmiszercsoport a kávé és az energiaital. Napi egyszeri vagy többszöri gyakoriságot az
energiaital esetében 20,8%, míg kávé esetében 42,2% választotta a megkérdezettek közül. Hetente
többszöri válaszlehetőséget közel azonos arányban választották a hallgatók, azonban az ennél ritkábbi
fogyasztásnál eltérés látható. Energiaital esetében 32,8% havi 1-4 alkalommal használja, míg kávé
esetében ugyan ez a gyakoriság a válaszadók 18,4%-ánál figyelhető meg. Az összes
élelmiszercsoportot figyelembe véve ennél a két csoportnál, valamint a halak és tengergyümölcsei
esetében figyelhető meg 20 vagy annál magasabb százalékos érték a soha válaszlehetősénél.

2.3. Kereszttáblás vizsgálatok
A kereszttáblás vizsgálatok során a vitaminfogyasztás és élelmiszercsoportok közötti kapcsolatot
elemzem, továbbá az egyes élelmiszercsoportok közötti viszonyt kívánom feltérképezni.
Az egészség megőrzési módszerek közül – egyben egészséges életmód egyik elemét – a
vitaminkészítmények alkalmazását elemeztem tovább kereszttáblás vizsgálatokkal. A vitaminok
használatát és az élelmiszercsoportok közötti összefüggést vizsgáltam meg ennek segítségével. A
kereszttáblás vizsgálatok esetében csak két élelmiszertípussal mutatott szignifikáns kapcsolatot a
vitaminok alkalmazása, ez pedig a friss gyümölcs és zöldség élelmiszercsoportok (3. táblázat, 4.
táblázat).
3. táblázat: Friss gyümölcs és vitaminkészítmények fogyasztása kereszttáblás vizsgálattal
Table 3: Consumption of fresh fruits and vitamin preparations by cross tabulation
Vitamin készítmények
Nem
Igen
100,0%
0,0%
2,2%
0,0%
1,3
-1,3
15,8%*
84,2%*
6,5%*
20,3%*
-2,1
2,1
43,5%
56,5%
21,7%
16,5%
0,7
-0,7
33,3%
66,7%
45,7%
53,2%
-0,8
0,8
57,9%*
42,1%*
23,9%*
10,1%*
2,1
-2,1
36,8%
63,2%
100,0%
100,0%

% Friss gyümölcs
% Vitamin készítmények
Adjusted Residual
% Friss gyümölcs
Naponta
% Vitamin készítmények
többször
Adjusted Residual
% Friss gyümölcs
Naponta
% Vitamin készítmények
egyszer
Adjusted Residual
% Friss gyümölcs
Hetente
% Vitamin készítmények
többször
Adjusted Residual
% Friss gyümölcs
Havi 1-4
% Vitamin készítmények
alkalommal
Adjusted Residual
% Friss gyümölcs
∑
% Vitamin készítmények
Forrás: Saját szerkesztés, 2020

Friss gyümölcs

Soha

∑
100,0%
0,8%
100,0%
15,2%
100,0%
18,4%
100,0%
50,4%
100,0%
15,2%
100,0%
100,0%

A khi2 próba igazolta, hogy a két változó között kapcsolat van. Az adjusztált rezidúm megmutatja,
hogy a kapcsolat a naponta többszöri és havi 1-4 alkalommal gyakoriságokból adódik. A kapott
eredmények megmutatják, hogy akik nem fogyasztanak egyáltalán gyümölcsöt, azok vitamint sem. A
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leggyakoribb fogyasztás esetében látható, hogy 84,2%-uk vitaminkészítményeket is alkalmaz, viszont
ez a teljes vitaminfogyasztók között mindössze 20,3%-ot jelent. A hetente többször fogyasztók
körében a legnagyobb mértékű a vitaminfogyasztás, amelyből a kompenzáció feltételezhető, hiszen az
ajánlott napi fogyasztási mennyiség nem történik meg. A havi 1-4 alkalommal gyümölcsit fogyasztók
57,9%-a nem fogyaszt vitaminkészítményt. Az asszociációs mérőszám alapján elmondható (Gamma =
- 0,247), hogy a két változó között fordított irányú gyenge kapcsolat áll fenn.
4. táblázat: Zöldség és vitaminkészítmények fogyasztása kereszttáblás vizsgálattal
Table 4: Consumption of vegetables and vitamin preparations by cross tabulation
Vitamin készítmények
Nem
Igen
50,0%
50,0%
4,3%
2,5%
0,6
-0,6
20,0%
80,0%
8,7%
20,3%
-1,7
1,7
36,0%
64,0%
19,6%
20,3%
-0,1
0,1
33,3%
66,7%
43,5%
50,6%
-0,8
0,8
68,8%*
31,3%*
23,9%*
6,3%*
2,8
-2,8
63,2%
36,8%
100,0%
100,0%

Zöldségek

% Zöldségek
Soha
% Vitamin készítmények
Adjusted Residual
% Zöldségek
Naponta
% Vitamin készítmények
többször
Adjusted Residual
% Zöldségek
Naponta
% Vitamin készítmények
egyszer
Adjusted Residual
% Zöldségek
Hetente
% Vitamin készítmények
többször
Adjusted Residual
% Zöldségek
Havi 1-4
% Vitamin készítmények
alkalommal
Adjusted Residual
% Zöldségek
∑
% Vitamin készítmények
Forrás: Saját szerkesztés, 2020

∑
100,0%
3,2%
100,0%
16,0%
100,0%
20,0%
100,0%
48,0%
100,0%
12,8%
63,2%
100,0%

A 4. táblázat a zöldség és vitaminok fogyasztása közötti kapcsolatot mutatja be. A két változó között
szignifikáns a kapcsolat a khi2 próba alapján, illetve gyenge kapcsolat áll fenn. Mindez abból is
látható, hogy az adjusztált rezidúm egy gyakoriság esetében nagyobb, mint kettő, így a kapcsolat helye
a havi 1-4 alkalommal válaszlehetőségnél van. Ennél a lehetőségnél a válaszok 86,8-31,3 százalékban
oszlik meg a vitaminfogyasztással összevetve, valamint a vitamint nem fogyasztók 23,9%-át adják. A
gyümölcsfogyasztáshoz hasonlóan itt is a hetente többszöri gyakoriságnál láthatóak a legnagyobb
arányszámok a vitamint igen és nem alkalmazók körében. A napi legalább egyszeri zöldségfogyasztók
40,6%-ban alkalmaznak vitaminokat, illetve a vitamint nem használók 29,3%-a fogyaszt legalább
naponta egyszer zöldséget.
Mindkét kereszttáblát vizsgálva elmondható, hogy a megkérdezettek többsége (több mint 60%)
alkalmaz egészsége megőrzése érdekében vitaminkészítményeket. A gyümölcs fogyasztás figyelve
megállapítható, hogy a vitaminfogyasztók mindössze 36,8% tesz eleget a napi ajánlásoknak
gyakorisági szempontból, illetve következtetésként vonható le, hogy ha nagyobb gyakorisággal
fogyaszt valaki gyümölcsöt, akkor kevésbé alkalmaz vitaminkészítményeket. A zöldség
élelmiszercsoport fogyasztásáról elmondható, hogy a vitamint használók 40,6%-a eleget tesz a napi
zöldségfogyasztási ajánlásoknak a napi rendszerességet illetően. Hasonlóan a gyümölcshöz itt is
megállapítható, hogy zöldség és vitamin fogyasztás fordított arányban valósul meg.
Az élelmiszercsoportok fogyasztási gyakorisága vizsgálatakor felmerülő hasonlóságok alapján
készítettem elemzést kereszttábla segítségével az egyes csoportok közötti kapcsolat feltérképezésére.
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A számos kereszttábla elemzés mindegyike nem kerül táblázatszerűen feltüntetésre, azonban
szövegesen bemutatásra kerülnek az eredmények.
Az első három élelmiszercsoport az édesség, nasi és fast food. A három csoport között szignifikáns
kapcsolat van a khi2 próba eredményei alapján. A fast food esetében mind a nasi, mind az édesség
élelmiszerekkel gyenge, de szignifikáns egyenes arányú kapcsolat áll fenn. Mindez megmutatkozik a
kereszttáblás vizsgálat során kapott eredményekből is. A fast food és édesség kapcsolatáról
elmondható hogy, akik napi rendszerességgel fogyasztanak fast foodot, azok édességet is, azonban ez
a fast food fogyasztók esetében 9,6%, édességfogyasztók körében pedig ugyan ez az arány 1,6%. A
hetente többszöri fast food fogyasztáshoz napi, illetve hetente többszöri édességfogyasztás párosul,
ami az édességfogyasztók 24,8%-át jelenti. A legnagyobb arány mindkét változó esetében a havi 1-4
alkalommal gyakorisági lehetőség a legnagyobb. Fast food esetében ez az arány 40,8%, míg
édességnél 68,0%. A fast food és nasi kapcsolatáról ugyanezen állítások helytállóak, a százalékos
arányok hasonlóan alakulnak. A nasi és édesség kapcsolatát az 5. táblázat mutatja be.
5. táblázat: Nasi és édesség fogyasztása kereszttáblás vizsgálattal
Table 5: Consumption of snacks and sweets by cross tabulation
Soha
% Nasi
40,0%*
% Édesség
66,7%*
Adj.Residual
5,6
% Nasi
0,0%
Naponta
% Édesség
0,0%
többször
Adj.Residual
-0,3
% Nasi
0,0%
Naponta
% Édesség
0,0%
egyszer
Adj.Residual
-0,6
% Nasi
0,0%
Hetente
% Édesség
0,0%
többször
Adj.Residual
-1,1
% Nasi
1,5%
Havi 1-4
% Édesség
33,3%
alk.
Adj.Residual
-0,7
% Nasi
2,4%
∑
% Édesség
100,0%
Forrás: Saját szerkesztés, 2020

Nasi

Soha

Naponta
többször
0,0%
0,0%
-0,7
100,0%*
33,3%*
6,2
41,7%*
41,7%*
4,0
2,7%
8,3%
-1,7
3,0%*
16,7%*
-2,7
9,6%
100,0%

Édesség
Naponta
egyszer
20,0%
4,3%
0,1
0,0%
0,0%
-1,0
50,0%*
26,1%*
3,0
16,2%
26,1%
-0,4
14,9%
43,5%
-1,1
18,4%
100,0%

Hetente
többször
0,0%
0,0%
-1,5
0,0%
0,0%
-1,3
8,3%
2,8%
-1,6
56,8%*
58,3%*
4,5
20,9%*
38,9%*
-2,1
28,8%
100,0%

Havi 1-4
alk.
40,0%
3,9%
0,0
0,0%
0,0%
-1,7
0,0%*
0,0%*
-3,0
24,3%*
17,6%*
-2,4
59,7%*
78,4%*
4,6
40,8%
100,0%

∑
100,0%
4,0%
100,0%
3,2%
100,0%
9,6%
100,0%
29,6%
100,0%
53,6%
100,0%
100,0%

A táblázatban kiemelésre kerültek azok a keresztmetszetek, amelyek a kapcsolat meglétéért felelősek.
Megfigyelhető, hogy az ugyanolyan gyakorisági lehetőségek keresztmetszetének mindegyike
biztosítja a kapcsolatot a két változó között. A Sommers`d rangkorrelációs együttható, valamint a
Kendalls tau-b mutató (>0,4) is közepesen szoros, egyenesen arányos kapcsolatot mutat. Az
eredmények alapján megállapítható, hogy akik nagyobb rendszerességgel fogyasztanak nasit, azok
hasonló rendszerességgel fogyasztanak édességet is. Az összesen mutatók alapján látható, hogy a
válaszadók nagyobb hányada inkább havi 1-4 alkalommal fogyasztja ezeket a termékeket.
A következő két élelmiszercsoport a zöldség és gyümölcs. A kettő közötti kapcsolat már a korábbi
eredmények alapján is feltételezhető volt (vitaminkészítmények fogyasztása), azonban a khi2 próba ezt
statisztikailag is megerősítette, hiszen szignifikáns kapcsolat van a két változó között. Az előzőhöz
hasonlóan, ebben az esetben is a két változó azonos gyakorisági lehetőségek keresztmetszeteiben van a
szignifikáns kapcsolat helye. A két élelmiszer elemzése alapján megállapítható, hogy zöldséget és
gyümölcsöt nagy valószínűséggel ugyanolyan rendszerességgel fogyasztanak.
Húsok, valamint halak és tengergyümölcsei fogyasztás során ellentétes gyakoriság volt megfigyelhető.
Mindezt a kereszttáblás vizsgálat is megerősített, hiszen a két élelmiszer között gyenge, de
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szignifikáns negatív irányú kapcsolat van. Mindez megmutatkozik abban is, hogy a halat vagy tenger
gyümölcseit soha nem fogyasztókról (26,4%) elmondható, hogy 54,6%-uk naponta fogyaszt
valamilyen hústerméket, illetve további 36,4% hetente többször. A megkérdezettek 76%-ra jellemző,
hogy naponta fogyasztanak húst. Ezen belül csupán 22,3% az, aki napi rendszerességgel fogyaszt halat
vagy tengergyümölcseit is.
Gabonafélék, tej és tejtermékek, valamint a tojás a következő három élelmiszercsoport, amelyek
között szintén szignifikáns kapcsolat van. A tojás és gabonafélék fogyasztása között gyenge kapcsolat
van, ami csak a napi fogyasztásnál figyelhető meg az adjusztált rezidúm alapján. Akik naponta
többször fogyasztanak tojást (9,6%), azoknak az 58,3%-a naponta többször fogyaszt gabonaféléket is.
a naponta egyszer (22,4%) fogyasztók esetében 46,4%-nál megfigyelhető a szintén napi szintű
gabonafélék fogyasztása. A tojás és tejtermékek közötti kapcsolat szintén a napi fogyasztásnál jelenik
meg hasonló értékekkel, mint a gabonafélék esetében. Tej, termékek és gabonafélék (6. táblázat)
fogyasztása között már közepesen szoros, egyenes irányú kapcsolat van. Mindez a tejtermékek hetente
többszöri, valamint a két termék gyakorisági keresztmetszeti fogyasztásánál látható adjusztált rezidúm
értékek magyarázzák.
6. táblázat: Tej, termékek és gabonafélék fogyasztása kereszttáblás vizsgálattal
Table 6: Consumption of dairy products and cereal by cross tabulation
Soha

Havi 1-4 Hetente Naponta Naponta
alk.
többször egyszer többször

Gabonafélék

Soha

% Gabonafélék
% tejtermékek
Adj. Residual
% Gabonafélék
% tejtermékek
Adj. Residual
% Gabonafélék
% tejtermékek
Adj. Residual
% Gabonafélék
% tejtermékek
Adj. Residual
% Gabonafélék
% tejtermékek
Adj. Residual
% Gabonafélék
∑
% tejtermékek
Forrás: Saját szerkesztés, 2020

0,0%
0,0%
-0,3
0,0%
0,0%
-1,1
5,1%
40,0%
0,4
3,1%
20,0%
-0,3
7,1%
40,0%
1,0
4,0%
100,0

Naponta
többször
0,0%
0,0%
-1,0
70,8%*
43,6%*
4,7
28,2%
28,2%
-0,5
25,0%
20,5%
-0,9
10,7%*
7,7%*
-2,7
31,2%
100,0

Tej, tejtermékek
Naponta
Hetente
egyszer
többször
50,0%
50,0%
2,6%
2,8%
0,6
0,7
25,0%
4,2%*
15,8%
2,8%*
-0,6
-3,0
48,7%*
15,4%*
50,0%*
16,7%*
3,0
-2,2
21,9%
43,8%*
18,4%
38,9%*
-1,2
2,2
17,9%
50,0%*
13,2%
38,9%*
-1,6
2,8
30,4%
28,8%
100,0
100,0%

Havi 1-4
alk.
0,0%
0,0%
-0,3
0,0%
0,0%
-1,3
2,6%
14,3%
-1,0
6,3%
28,6%
0,2
14,3%*
57,1%*
2,3
5,6%
100,0

∑
100,0
1,6%
100,0
19,2%
100,0
31,2%
100,0
25,6%
100,0
22,4%
100,0
100,0

Az üdítőitalok fogyasztása között nem található szignifikáns kapcsolat. Az utolsó két
élelmiszercsoport pedig a kávé és az energiaital, amelyek alkalmasak koncentrációfokozásra. A két
termék alkalmazása között található gyenge szignifikáns kapcsolat a khi 2 próba eredménye és
asszociációs mérőszámok alapján. A kapcsolat helye a napi, havi 1-4 alkalom, valamint soha
fogyasztások keresztmetszetében van. Mindez azt jelenti, hogy a napi szinten energiaitalt fogyasztók
(20,2%) több mint 50%-a kávét is fogyaszt naponta.

3. Következtetések, javaslatok, összegzés
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A pilot kutatás eredményei alapján több megállapítást is tettem. A megkérdezett hallgatók
egészségmegőrzésükről és egészséges táplálkozási szokásaikról adtak képet a válaszaikkal. A pilot
kutatásban résztvevő hallgatók többsége egészségük megőrzése érdekében sporttevékenységet és
vitaminkészítményeket alkalmaznak. Sporttevékenységet mind a nők, mind a férfiak magas
százalékban végeznek egészségük érdekében, ami a vitaminok alkalmazása során is látható. Ásványi
anyagokat a férfiak és nők közel fele használ, míg étrend-kiegészítőket inkább a férfiak, illetve
gyógyteákat, gyógyfüveket inkább a nők alkalmazzák.
Megvizsgáltam az egyes élelmiszercsoportok fogyasztási gyakoriságát külön-külön, illetve együttesen.
Továbbá a hasonlóságok alapján egymáshoz viszonyítva kerültek elemzésre kereszttáblák
segítségével. Gyakoriságokról elmondható, hogy az okostányér elemei napi szintű fogyasztása
megfigyelhető nagyobb százalékban a húsfélék, gabonafélék és tej, termékek esetében; továbbá
hetente többszöri fogyasztás jellemző a zöldség, gyümölcs és tojás élelmiszerekre. Az okostányérban
fel nem tüntetett élelmiszerek fogyasztását legnagyobb mértékben a havi 1-4 gyakoriság jellemzi. A
cukormentes üdítőitalok fogyasztásánál figyelhető meg közel azonos arány a hetente többszöri és havi
1-4 alkalommal lehetőségek között. A koncentráció fokozó szerek esetében figyelhető meg a nagyobb
mértékű napi és hetente többszöri fogyasztás, amelyre fel kell hívni a hallgatók figyelmét.
A kereszttáblás eredmények alapján megállapítható, hogy a vitaminkészítmények, valamint a zöldség
és gyümölcs élelmiszercsoportok között áll fenn egyedül szignifikáns kapcsolat. Azonban ez a
kapcsolat gyenge erősségű és negatív irányú. Mindez azt jelenti, hogy ha nagyobb gyakorisággal
fogyaszt valaki zöldséget vagy gyümölcsöt, akkor kevésbé alkalmaz vitaminkészítményeket.
A gyakorisági hasonlóságok alapján elkészített kereszttáblás vizsgálatok több esetben is szignifikáns
kapcsolatot mutattak. Megállapításra került, hogy akik nagyobb rendszerességgel fogyasztanak nasit,
azok hasonló rendszerességgel fogyasztanak édességet is. Ugyan ez elmondható a zöldség-gyümölcs,
gabonafélék-tejtermékek vonatkozásában is. A többi élelmiszercsoport összehasonlítása során csak
napi, havi 1-4 alkalom vagy soha gyakoriságok esetében figyelhető meg a szignifikáns kapcsolat.
Fontos javaslatként kerül megfogalmazásra, hogy fel kell hívni a hallgatók figyelmét az egészséges
táplálkozásra. Meg kell ismertetni velük a legújabb ajánlásokat, amelyek összefoglalják egy napi
táplálékbevitel összetételét és mennyiségét. Bizonyos élelmiszercsoportok esetében megfigyelhető a
napi szintű fogyasztás, azonban kifejezetten a zöldség és gyümölcsfogyasztás fontosságára szükséges
felhívni a figyelmet, hiszen a napi fogyasztás felét ezen élelmiszereknek kellene adni. Mindemellett
érdemes lenne a halfogyasztás előnyeit és fontosságát megismertetni a hallgatókkal, hiszen fontos
fehérjeforrásként funkcionálnak, valamint olyan omega-3 zsírsavakat tartalmaz, amely a depresszió és
stressz küzdésben nagyon fontos. Ezen túlmenően a koncentrációfokozó szerek kiváltására,
helyettesítésére alkalmas módszereket szükséges megismertetni a hallgatókkal.
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