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A mezőgazdasági vállalkozások társadalmi felelősségvállalása és a
fogyasztók elvárásai
Erdélyi Tivadar
Újvidéki Egyetem, Közgazdasági Kar, Szabadka (PhD hallgató), Szerbia
Absztrakt
A vállalati társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility
CSR) alkalmazásának a mezőgazdasági termelők esetében megvannak az
előnyei is, de jelen van számos tényező és álláspont, amely akadályozza a
termelőket e felfogás alkalmazásában. A dolgozatom célja, hogy felfedje
a mezőgazdasági termelők és termékeik fogyasztóinak a véleményét a
CSR-al kapcsolatban, valamint, hogy bemutassa alkalmazásának az
előnyeit.
A kutatás a kérdőívezés módszerével történt. Lekérdezésre kerültek a
mezőgazdasági termékek termelői és azon termékek fogyasztói, annak
érdekében, hogy reális képet lehessen alkotni az Észak-vajdasági
mezőgazdászok és fogyasztók társadalmi felelősségvállalásáról.
Az empirikus kutatás nehézsége, hogy olyan területtel foglalkozik, amely
igen sok termelőt és fogyasztót ölel fel. Kis vállalkozásokról van szó, amelyek
nem rendelkeznek nagy gazdasági erővel, pénzforrással, sokszor nem is
ismerik a CSR fogalmát. A fogyasztók pedig ösztönzőleg hatnak-e a
felfogás alkalmazására?
A fogyasztók és a mezőgazdasági termelők véleményének felfedése
úttörőnek számít a térségben. A munka igyekszik kideríteni a vizsgált
csoportok álláspontját, a preferenciákat, valamint a termelők és fogyasztók
etikusságát az adott témában.
Kulcsszavak: vállalati társadalmi felelősségvállalás, mezőgazdasági
termékek termelői és fogyasztói
1. A vállalati társadalmi felelősségvállalás jelentése és jelentősége
A vállalati társadalmi felelősségvállalás (a továbbiakban CSR) fogalma
igen gyakran használt, mégsem rendelkezik egy általánosan elfogadott
definícióval. A CSR fogalmát így határozza meg az Európai Bizottság: „… a
vállalatok önkéntesen szociális és környezeti szempontokat érvényesítenek
üzleti tevékenységükben és partnereikkel fenntartott kapcsolatukban.” A
CSR fogalma több a törvénnyel előírt elvárások betartásánál, ugyanis az
állam előírja mi a kötelező, törvényeket hoz, amivel egyben ösztönözheti is
a termelőket. A CSR koncepció használatakor arról sem szabad
megfeledkezni, hogy a vállalat célja a profit megvalósítása, hiszen
nyereség nélkül nem tud hosszútávon fennmaradni és munkahelyeket
biztosítani. A vállalatok jelentős hatást fejtenek ki stakeholdereikre,
környezetükre, ezért azok érdekeltek abban, hogy a vállalat ne csak profit
orientált legyen, hanem, hogy a CSR-t is alkalmazza a gyakorlatban.
A vállalat társadalmi felelősségvállalásával kapcsolatban Milton
Friedman úgy vélte, hogy a vállalatnak egyetlen társadalmi felelőssége
van, a profit maximalizálása. Mindez a megfelelő tevékenységek
végzésével és a törvények, valamint a szabad konkurencia szabályának
betartásával valósulhat meg.
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Újabban a CSR felfogásban jelentős változások történtek és más
dimenziók is hozzá tartoznak, mint például a társadalmi, humánus, etikai. A
felfogás változása, bővülése által a vállalatok önkéntesen szociális és
környezeti szempontokat érvényesítenek üzleti tevékenységükben és
partnereikkel fenntartott kapcsolatukban [Európai Bizottság 2001]. Carroll
szerint minden olyan változás, amelyet a vállalat realizál a társadalom
egészének, vagy annak egy részének érdekében… gazdasági dimenzió
(magamért teszem) és nem gazdasági dimenzió (másokért teszem)
összetevője [Carroll 1999]. Emellett a CSR az üzleti szektor folyamatos
elkötelezettsége, hiszen fontos hogy etikusan viselkedjen és hozzájáruljon a
gazdasági fejlődéshez, miközben emeli a foglalkoztatottak életszínvonalát,
sőt a családjukét, a társadalmi közösségét is egészben. [Subotić 2009]
Néhány szerző szerint a CSR koncepció négy fejlődési perióduson ment
keresztül. Ezek a profit maximalizálásának periódusa, a managementben
való bizalom periódusa, majd az aktivitás periódusa és a legmagasabb
szint a szociális érzékenység periódusa [Subotić 2009].
A vállalatok esetében különböző viszonyokat lehet elemezni, amelyek
által megállapítható, hogy azok társadalmilag felelősen működnek vagy
pedig nem [Krkač 2007]:
a.
a tulajdonosokkal való viszony (profitot megvalósítani)
b.
a foglalkoztatottakhoz való viszonyulás
c.
a vásárlókkal, kliensekkel kialakított viszony
d.
a környezettel való viszony
e.
a közösséggel való viszony ápolása.
Egyes szerzők a CSR-al kapcsolatban különböző dolgokat
hangsúlyoznak ki. Suoto szerint a CSR alkalmazható minden fajta
szervezetben, függetlenül annak nagyságától
vagy tulajdonosi
szerkezetétől. Felelősen kell működniük a kis vállatoknak, ugyanúgy, mint a
nagyoknak; úgy lokális szinten, mint globálisan.
Szerbia lakosságának jelentős része mezőgazdasággal foglalkozik,
számos gazdaság van jelen. Legnagyobb részük kis, vagy közepes
nagyságú gazdaság 2, illetve 5 hektárnyi földterülettel rendelkezik.
Mindössze 1% rendelkezik 50 hektárnál nagyobb földterülettel, az ő
tulajdonukban a területek körülbelül harmada található.
A CSR felfogás a vállalat nagyságától függetlenül alkalmazható és a
mezőgazdasággal foglalkozók nagy száma miatt jelentős, hogy azok
felelősen működjenek. A dolgozatom szűkebb célja elsősorban, hogy
megállapítsa, hogy a gazdaságok részére a fogyasztók ösztönző erőt
képeznek-e, a CSR alkalmazása során; másodsorban pedig, hogy a
fogyasztók szempontjából felfedje az ő meglátásukat, magatartásukat a
felelős viselkedés ösztönzése érdekében.
2. Empirikus kutatás eredménye
A termelők és a fogyasztók álláspontjának, véleményének, ösztönző
erejének felfedése érdekében empirikus kutatásra került sor 2014
áprilisában és májusában. A mezőgazdasági vállalkozások esetében öt
(Észak-vajdasági) termelővel készült mélyinterjú. A piacon igényelt
mezőgazdasági termékek csoportját nagyszámú egyéni gazdaság nyújtja,
mert legtöbbjük csak egyes termékek termelésére specializálódott. A
mezőgazdasági termékekkel számos helyen lehet találkozni, azok
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forgalmazására több csatornát használnak. A termelők kikérdezésének az
volt a célja, hogy a mezőgazdák CSR felfogása kerüljön előtérbe, nem
pedig egy egyéni gazdaságé.
A mezőgazdasági termékek fogyasztói közül ötvennyolc adott választ
a témával kapcsolatos kérdésekre, internetes kérdőív segítségével. A
fogyasztók kikérdezése a célból történt, hogy meghatározásra kerüljön az ő
álláspontjuk és elvárásaik is e témában – nem egy gazdaságra fókuszálva,
mivel több termelő termékeit vásárolják. Abból a feltételezésből indultam
ki, hogy jelentősebb hatás érdekében, több vállalkozásnak kellene
társadalmilag felelősen tevékenykednie, valamint, szükségeltetik az is, hogy
a fogyasztók a teljes termékpalettát meg tudják vásárolni.
A lekérdezés után a célcsoporttól kapott válaszok kvantitatív
összegzésére került sor, majd azok elemzésére. Az áttekinthetőség
érdekében az eredményeket grafikusan ábrázolom. A kapott eredmények
alapján levontam a következtetéseket arról, hogy a célcsoportok mennyire
értékelik a CSR-t. A továbbiakban úgy a termelőktől, mint a fogyasztóktól
kapott eredmények egy része kerül bemutatására. A munkában
bemutatott grafikonokat a dolgozat szerzője szerkesztette, a kutatás
eredményei alapján.
2.1. A fogyasztók által ösztönzött CSR alkalmazás a mezőgazdasági
vállalkozók körében
Ahhoz, hogy alkalmazni tudják a CSR-t a termelőknek ismerniük kell a
jelentését. A termelők válaszai alapján fény derült arra, hogy nem tudják
mit jelent ez a fogalom, illetve vannak, akik már hallottak róla, de nem
tudják pontosan mit takar. Ezért, az interjúk kezdetén szükség volt a felfogás
definiálására, annak érdekében, hogy megfelelő információkkal tudjanak
szolgálni. Habár a legtöbb termelő nincs tisztában a CSR jelentésével, a
kikérdezés
alapján
arra
a
következtetésre
jutottam,
hogy
tevékenységükben mégis fellelhetők a társadalmi felelősségvállalás egyes
elemei.
A termelők értékelték, hogy véleményük szerint mely szempontok
fontosak a CSR szemszögéből. A megkérdezettek legfontosabbnak tartják
a fogyasztókkal és a foglalkoztatottakkal fenntartott viszony ápolását. Ha
pedig az kerül górcső alá, hogy kik tudnak ösztönözni a társadalmi
felelősségvállalás alkalmazására, akkor megállapítható, hogy nem csak a
fogyasztókkal ápolt viszonyt tartják a legfontosabbnak, hanem ők azok,
akik legnagyobb hatást gyakorolnak a vállalkozások működésére, és
felelős viselkedésre ösztönzik. Ez mellett úgy vélik, hogy az államnak ugyan
ösztönöznie kellene a CSR-t, de az állami intézmények mégsem képeznek
pozitív irányba elmozdító erőt.
A vállalati társadalmi felelősségvállalás többet jelent a törvények
betartásánál. Carroll meghatározása szerint, a CSR piramisában a
vállatoknak különféle felelősségük van. Elsődlegesen, a pénzügyi felelősség
van jelen, vagyis a pozitív pénzügyi eredmény, a profit megvalósítása. Ezt
követi a jogi felelősség, vagyis a vállalatoknak a jogi kereteket betartva kell
működniük. Amennyiben pénzügyileg és jogilag felelősséggel működnek,
az még nem jelenti a CSR alkalmazását, ugyanis a társadalmi
felelősségvállalás túlmutat ezen etikai és a filantropikus felelősség irányába.
A vállatoknak kötelességük a szükséges információk szolgáltatása a
vásárlók és fogyasztók felé. A mezőgazdasági termelők esetében, a
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termelők egyöntetűen úgy vélekedtek, hogy készen állnak a megfelelő
információk
szolgáltatására
termékeikkel
kapcsolatban,
bármely
kérdésben (termelési mód, raktározás, frissesség, stb.), azonban a szerintük
a fogyasztók nem érdeklődnek kellőképpen.
A termelők szerint a társadalmilag felelős viselkedés hasznot jelenthet a
vállalkozások számára, mert a pozitív visszajelzés jelentős a vállalkozások
reputációjára, a róluk kialakult image szempontjából, valamint a
partnerekkel fenntartott viszony esetében. A CSR felfogás alacsony
mértékű alkalmazásának a gyakorlatban számos oka van. Probléma
adódik a felelősségvállalásnál a költségnövekedés miatt, de a törvényes
szabályzás és az állami ösztönzés hiánya és az érdektelenség is okai ennek.
Habár, a CSR túlmutat csupán a törvénnyel előírtak betartásán,
megállapítható, hogy amennyiben a törvénnyel előírtak „keményebbek” a
társadalmi felelősségvállalás is magasabb szintre kerül. A mezőgazdaság
szektorban egyébként is jelentős nehézségeket okoz a profitabilitás, sőt a
termelők számos természeti tényezőnek is ki vannak téve, így
elengedhetetlen az állami ösztönzés és a támogatás, illetve például a
veszélyes hulladékok kezelése esetében nélkülözhetetlen az állami
beavatkozás.
2.2. A mezőgazdasági termékek fogyasztói és a CSR
A megkérdezett fogyasztók valamennyien Vajdaságban élnek,
korcsoport és nem szerint megoszlanak, különböző iskolai végzettségűek és
foglalkozásúak. Ebben a régióban reprezentatív mintát képviselnek.
A termelők véleménye szerint a fogyasztók jelentősen hatnak a
vállalatokra, a felelősségvállalás ösztönzésére is. Ezért fontos, hogy a
fogyasztók mennyire felelősek, mi a meglátásuk és tisztában vannak-e
hatékonyságukról. Az 1. ábra bemutatja, hogy a fogyasztók a CSR egyes
szempontjait mennyire értékelik jelentősnek (a megkérdezettek egy adott
skálán értékeltek).
1. ábra: A CSR egyes szempontjainak fontossága a fogyasztók szerint
Forrás: A szerző saját kutatása.
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ökológia

Amint az ábrán látható, a fogyasztók véleménye szerint a legfontosabb
a vállalatok megfelelő viszonya a fogyasztókkal, majd fontos az ökológia,
harmadsorban pedig a termék mennyiség-ár arány is. A termelők reális
áron kínálják termékeiket a fogyasztók számára, nem kihasználva egy-egy
speciális esetet, mind például katasztrófa helyzetek és egyéb. Vannak, akik
nem tartják jelentősnek a vállalat pozitív ügyviteli eredményét, pedig
nélküle nem tud fennmaradni és felelősen működni. A vállalatok
önkéntesen is törekedhetnek bizonyos célok megvalósítására a CSR
szemszögéből. A megkérdezettek a szegények segítését ítélte meg a
legkevésbé fontosnak egy mezőgazdasági termelő részéről.
A 2. ábra bemutatja, hogy amennyiben két termék ár/mennyiség
szempontjából azonos, akkor a vásárlók mi alapján döntenek egy adott
termék mellett.
2. ábra: Döntő szempontok két hasonló ár/mennyiségű termék esetében
Forrás: A szerző saját kutatása.
az eladó szolgáltatása
2% 0%
13%
18%

az eladó hely
közelsége
brand

44%

vállalat etikussága

6%

5%

12%

ökológiai kritérium
a termék minősége
valami más

A vásárlók legnagyobb részének (44%), a termék minősége a döntő,
amennyiben azok hasonlóak az ár/mennyiség szempontjából. Viszonylag
sok ember számára döntő az eladó hely közelsége (18%), míg a vásárlók
csak 5%, illetve 6%-ának számítanak a vállalatok etikussága, illetve az
ökológiai kritériumok.
A termelők válaszai szerint a fogyasztók jelentős befolyással vannak
arra, hogy a vállalkozások társadalmilag felelősen működjenek. De vajon a
fogyasztók tudatában vannak-e jelentős hatásuknak e téren?
A 3. ábra bemutatja, hogy a fogyasztók, saját véleményük szerint,
tudnak-e hatni a vállalatok CSR koncepciójára.
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3. ábra: Mint fogyasztó tudok-e hatni a vállalatra, hogy társadalmilag
felelősen működjön?
Forrás: A szerző saját kutatása.
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A fogyasztók több mint fele (58,6%) úgy véli, hogy kihatással van, míg
41,4% véleménye, hogy nem tud a CSR alkalmazására hatni. Ez rámutat
arra a tényre, hogy a fogyasztók nagy része ismeri befolyásoltságát, de
egy jelentős részük még sincs ezzel tisztában. A fogyasztók számára egyegy termék kiválasztásakor számos kritérium játszik szerepet. Az hogy egyegy kritérium mennyire fontos számukra, látható a 4. és 5. grafikonon.
4. ábra: Egyes szempontok fontossága a mezőgazdasági termékek
vásárlásakor, 1. rész
Forrás: A szerző saját kutatása.
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5. ábra: Egyes szempontok fontossága a mezőgazdasági termékek
vásárlásakor, 2. rész
Forrás: A szerző saját kutatása
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A mezőgazdasági termékek vásárlásakor a fogyasztók számára
legfontosabb a termékek frissessége (majdnem 80%), ezt követi a
válaszadók több mint a felénél, a termék íze és illata. A válaszadók
majdnem felénél legjelentősebb tényező még a termékek ára. Ez bizonyítja
a fogyasztók minőség és árérzékenységét. Ez mellett még számos kritérium
kap kisebb nagyobb mértékben szerepet a vásárlási döntéshozatal
alkalmával. Fontos, hogy a fogyasztók megbízzanak a termék árusítójában,
hogy megkapják a szükséges információkat (kb. 40% esetében nagyon és
38%-nál részben jelentős), hogy a vállalkozás társadalmilag felelősen
működjön. Egyébként a CSR-t sokan tartják igen jelentősnek (31%), majd
részben fontosnak (43%). Az eladó irányában fontos a bizalom és az
ismeretség is (mindkét esetben több mint 30%-ban).
A fogyasztóktól megkérdeztem, hogy megkapják-e a kívánt
információkat a termelőktől a termékkel kapcsolatban (6. ábra). A
válaszok alapján megállapítható, hogy a fogyasztók szükség esetén
megkapják az információkat, illetve, gyakran nem is kérnek információt a
termékekről. A megkérdezettek egy része mégis úgy véli, hogy részben
megkapja az információkat, főleg a termék frissessége és tartóssága
kapcsán. A raktározás. a védőszerek alkalmazása és tárolás körülményeiről
sokan nem is kérnek értesítést, vagy bizonyos információkat nem kapnak
meg. Feltehető a kérdés, hogy amennyiben a vásárló rendelkezésére
bocsájtanak minden adatot (például a használt permetszerek felsorolása),
az megkönnyíti a döntéshozatalt vásárláskor, avagy a túl sok információ
összezavarja a fogyasztót?
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6. ábra: Információk a mezőgazdasági termékekről
Forrás: A szerző saját kutatása.
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A 7. ábra bemutatja a vásárlások helyét. A fogyasztók a
mezőgazdasági termékeket nem csak közvetlenül a termelőktől (16,7%)
vagy a piacon (50%) szerzik be. A megkérdezettek körében bevásárló
központokban (18%) vagy boltokban (15,4%) vásárolják meg azokat. A
mezőgazdasági termékek esetében, fontos a szállítók és a kereskedelmi
lánc többi szereplőjének is a felelős viselkedése.
7. ábra: A mezőgazdasági termékek vásárlásának helye
Forrás: A szerző saját kutatása.
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3. Összegzés – következtetés
A CSR alkalmazása szükséges minél nagyobb számú vállalkozás
esetében, így a mezőgazdasági termelőknek is társadalmilag felelősen kell
működniük,
hiszen
csak
felelős
működéssel
biztosítható
a
fenntarthatóságuk. Ezt csakis az érdekgazdákkal (tulajdonosok, fogyasztók,
alkalmazottak, beszállítók, közösség) együttműködésével lehet elérni. A
mezőgazdasági vállalkozók sokszor nincsenek tisztában a koncepció
fogalmával, habár a felelősségvállalás egyes pontjai megtalálhatóak a
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tevékenységükben. Szükséges a CSR ismeretének a növelése, valamint a
termelők ösztönzése felelős társadalmi magatartásukban, amihez kell az
állam hozzájárulása is.
A legnagyobb hatást maguk a fogyasztók váltják ki. Ők befolyásolják a
termékek minőségellenőrzését és árát is. A vajdasági minta esetében az
etikai, ökológiai kritériumok háttérbe szorulnak. A gyakorlatban a fogyasztó
informáltsága lényeges a termék frissessége, minősége kapcsán, miközben
„elfelejtik” megkérdezni a tárolási, kezelési szempontokat, vagy a termelő
közelségét.
Szükség van a fogyasztók társadalmi felelősségtudatának növelésére,
hogy pozitív elmozdulás történjen például a biotermékek termelésében,
vagy a szállítói és kereskedelmi láncokban szereplők felelősségében.
Igazán pozitív változást CSR területén a teljes termelési és kereskedelmi
lánc közös felelősségvállalási tudatának magasabbra emelésével, pozitív
példák kiemelésével lehet elérni.
Szerbiában csak részben valósul meg az a cél, hogy a vállalatok
önkéntes alapon társadalmi és környezeti megfontolásokat építsenek be
üzleti gyakorlatukba és az érintettekkel való kapcsolatrendszerükbe. A
társadalmi felelősségvállalás esetében nehezen mérhető a környezeti és
társadalmi teljesítményért felelős mezőgazdasági termelővállalat valós
hozzájárulása. Ők ugyan tudják, hogy miért felelősek, de a számon
kérhetőség már kevésbé egyértelmű. Ezért szükségesnek tartom:
 a CSR jelentésének egyértelmű meghatározását és azonos feltételek
megteremtését a teljesítéshez
 a CSR területén vezető szerepet vállaló mezőgazdasági vállalatok
elismerését, ösztönzését (pozitív példák kiemelése)
 a CSR gyakorlatát segítő programok, fórumok, kerekasztalok
szervezését
 a
termelők és fogyasztók folyamatos kommunikációjának
elősegítését.
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A magyar intermodális logisztikai parkok versenyképessége a
nemzetközi viszonylatban
Gulyás Gabriella
SZIE-RTDI, Budapest, Magyarország
Absztrakt
Az áruszállítás egyre preferáltabb módját mutatja az európai
kontinensen a nagyobb intermodális logisztikai parkok megjelenése. A
világméretű gazdasági válság hatása nyomott hagyott a logisztikai
szektorban. Fő szempont lett az egységes és környezetkímélő áruszállítási
eszközök összehangolása, optimális árutonna kilométerek megtétele. Az
Európai Unió országai között egyre szélesebben terjed el az intermodális
logisztika
használata.
Az egyetlen viszonylag olcsó és gazdaságos szállítási módozat még mindig
a kombinált fuvarozás, amely mostanság felfelé ívelő adatokkal és
megvalósulandó projektekkel tér újra vissza a nemzetközi versenybe.
Kulcsszavak: intermodális logisztikai parkok, európai logisztika helyzete,
gazdasági válság
Bevezetés
A logisztika definíciójának meghatározására számos variáció terjedt el,
mégis ezek közül talán a legelfogadottabb a következő: az a vállalati
tevékenység, mely biztosítja, hogy az üzleti folyamatok zavartalan
lebonyolításához szükséges termékek a megfelelő helyen és időpontban, a
szükségleteknek megfelelő mennyiségben, minőségben és választékban
rendelkezésre álljanak [Chikán 1997]. Fontos szerepet játszik minden ország
életében a saját bevételének növelése. A fuvarozás és áruszállítás
megközelítőleg
az
országok
GDP-jének
a
7%-át adják a bevételekhez. Az Európai Unió és számos nagyobb szervezet
közös platformot hozott létre annak érdekében, hogy ezen gazdasági
ágazat zavartalan működését rendszerbe és szabályok közé foglalja.
Szükség is volt ezen erőfeszítésre, hiszen a területenként fellépő fogyasztói
és gyártási igényeket össze kellett kapcsolni. Az áruszállítási módozatok
fejlődésnek indultak és egyre kiélezettebbé váltak az egyes piaci
teljesítmények, majd váratlanul megállt ez a növekedés. Ahogyan azt az
alábbi ábra is mutatja, a gazdasági válság szinte az összes európai ország
import termelésére hatással volt.
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1. ábra: Európai országok importjai
Forrás: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1
&language=en&pcode=tec00038 alapján saját szerkesztés

Amint az látható, 2008. és 2009. között nincs olyan terület, amely ne
mutatna halovány éves számadatokat. A német gazdaság híres a
stabilitásáról, erős és szilárd mutatóiról, de ahogyan ezt az 1. ábra is
mutatja, a 2008. és 2009-es időszakban ez a megrendíthetetlen gazdaság
sem tudott a megszokott szinten importálni a lakosság számára,
megközelítőleg 14,8%-os hátrány mutatkozik ebben az időszakban.
Mindemellett igen érdekes, hogy a rákövetkező év már pozitív számokat
hoz. Talán a gyors helyzetfelismerés, az új kihívásokhoz való gyors
alkalmazkodás egy időre megállította a német gazdaság lefelé ívelését.
Mindezek tükrében arra lehetne következtetni, hogy a gazdasági válság
megoldó kulcsát is feltalálták és leképezve bele is építették gazdaságukba
és innentől kezdve a határ a csillagos ég, de ha rápillantunk az import
ábrára, akkor ennek pont az ellenkezőjét tapasztalhatjuk. Egyfajta
hullámvölgy alakult ki az elkövetkező éveket látva. Míg 2009-ben ez 17,16%os import behozatalt jelentett, úgy ez a szám 2011-re csak 1,86%-ot
mutatott. Franciaország tekintetében a kezdetek kísértetiesen hasonlítottak
Németország
adataihoz.
A franciák sem voltak felkészülve egy ekkora világválságra 2008-ban. Az
ország a kedvezőtlen pénzügyi helyzete miatt kevesebb tudott exportra
termelni, de még ezzel együtt sem kecsegtetettek semmi jóval az import
számadatok. Itt is megfigyelhető volt, hogy a 2008-as év adatai 2009-re
10,10%-os csökkenést mutattak. Azonban 2010-re, illetve 2011-re a várt
számadatok mindösszesen 9%-os növekedést hoztak. Európa országait
tekintve a világméretű gazdasági válság egyik legnagyobb elszenvedője
kicsiny országunk volt. 2008-ra az import adataink szomszédos országainkét
is meghaladták, egész pontosan 22,22%-os csökkenést generáltak. A
helyzet semmit sem változott egészen 2011-ig, amikor is az előző évhez
képes némi halovány pozitív változás jelentkezett, azaz 1,24%-os növekedés
indult
meg.
Ezen adatat is azt hivatott mutatni, hogy bár elkerülhetetlen volt a
gazdasági válság és a világ összes országa gazdasági termelékenységére
és ezáltal tevékenységére is hatással volt, de így öt év távlatában
kezdenek a számok némi visszarendeződést mutatni.

12

Még ha minimálisan is, de pozitív adatokat mérnek a gazdasági
életben tevékenykedők, így újra visszatérhet minden a megszokott
stabilitásba. Ezt a tényt támasztja alá a globális versenyképességi index is.
A különböző európai országok mindig éles gazdasági versenyt alakítottak
mind a kereskedelem, mind pedig az innovációs technológia terén. A
nagyobb pénzügyi befektetők is azokat a helyeket, országokon belüli
régiókat keresik, melyek versenyélénkítő hatással bírnak. Logisztikai
nagyhatalmakon belül Németországnak igen kedvező az alábbiakban is
látható versenyképességi indexe.
2. ábra: Globális versenyképességi index (GCI)
Forrás: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-20142015/rankings/ alapján saját szerkesztés

Nem csoda, hisz egy stabil gazdaságban egy kiszámítható mutatókkal
bíró jövőtől szinte senki sem fél, a kockázatok minimálisak és a profit
egyenes arányban évről-évre növekszik. Azonban egy ilyen stabil és erős
indexmutatóba is bele tud szólni egy világméretű válság. Elnézve a
diagramot megállapítható, hogy a területi adottságok között nincs
szignifikáns egyezés. Franciaország és Németország területi nagyságát
tekintve azonosnak mondható, illetve természeti adottságait véve
mindkettő rendelkezik tengeri kapcsolattal, így logisztikailag az összes
létező
intermodális
szállítási
eszköz
birtokában
van.
Azonban Hollandia is ugyan ezt a kedvező versenyindexet hozza már évről
évre.
Hollandia területi arányát elnézve igencsak eltörpül a két említett
nagyobb ország mellett, de természeti adottságát és logisztikai palettáját
tekintve szinte ugyanolyan fejlettségi szintre tudta felhozni magát, mint
Németország. A számadatok szerint országunk egy erős középmezőnyben
foglalt helyet. Csúcspontját 2007-ben érte el, ahol a 37. helyezést foglaltuk
el. Ezen adatokat elnézve kicsit érthetetlen, hogy országunk miért is vett
ilyen mélyen ívelő pályát. Igaz, természeti adottságok tekintetében nem
rendelkezünk tengerrel, de fontos folyók haladnak át országunkon. Ezért is
kezdett országunk újra a potenciális befektetők között és az európai
térképen is helyet kapni versenyképességi szinten.
13

Logisztikai Parkok összehasonlítása
Eme kutatás fő pillére volt a nyugat-dunántúli intermodális logisztikai
parkok versenyképességének összehasonlítása a spanyolországi Barcelona
területével. A barcelonai logisztikai parkok területileg a legkedvezőbb
helyet foglalják el. Ez azt jelenti, hogy rendelkeznek minden szállítási
módozattal a logisztikai parkon belül, azaz megtalálható a vasúti, közúti,
légi, illetve vízi szállítás. A barcelonai intermodális logisztikai park
mindösszesen csak 7 km-re terül el a fővárostól, Barcelonától. Ezen terület
körülbelül 6000000 m2, illetve itt említendő meg, hogy a területen belül
112000 m2 teljesen zöld terület található. Fontos szempont a spanyol
intermodális logisztikai park számára, hogy a XXI. századi elveket és
innovatív környezetvédelmi egységeket egyesítse. Mindezen szempont
alapján lett összekapcsolva az összes logisztikai módozat. Ez egy igen széles
szolgáltatási platformot alakított ki, mely méltóképpen veszi fel nap, mint
nap a versenyt más kontingens intermodális logisztikai parkjaival. A kikötői
dokkok úgy lettek megtervezve, hogy az egészen kis halászhajóktól kezdve,
a több száz zárt TEU láb konténert szállító hajókat is képes legyen fogadni.
Többek között az egymástól párhuzamosan elhelyezkedő kikötői darukkal
lehetőség van egy nagyobb hajót akár két oldalról is meg-, illetve
kirakodni.
A nagyobb kikötői pályák lehetővé teszik a kisebb mozgó daruk
beemelését vagy azok mozgását az adott hajók mellett. Ezen felszereltség
segítséget nyújt a korszerű és gyors konténerek átrakodásában. Ennek
következménye, hogy az átrakodási idők több mint 67%-al csökkentek az
utóbbi 7 évhez mérten. A másik nagy spanyol fejlesztés, hogy a vasúti
pályát behozták a logisztikai parkba és kényelmesebben lehetett ez által
átrakni az árukat közútra vagy akár hajóra.
Egy ilyen nagyobb intermodális logisztikai park csak úgy vonzza a
kisebb-nagyobb kereskedelmi cégeket. Ezen vállalkozások erőszeretettel
igyekeznek csökkenteni kiadásaikat. Az egyetlen olyan eszköz mellyel a
kiadásaikat csökkenteni tudják, az a logisztika. A betelepülő cégek száma
mára elérte a 300-at. Ezen intermodális logisztikai park bevétele is igen
magas, hisz 2006-ban érte el a legnagyobb bevételét, szám szerint
162,13 millió eurót. Igaz, ennek a töredékét hozta csak az elkövetkező
években, de még így is jelentős a bevétele, 2012-ben ez 53,42 millió euró
volt. A spanyol állam egyetlen gazdasági sikerágazatként éli meg a
logisztikai parkok rendszeres bevételét, ezért különös figyelmet fordít az
adók és egyéb kedvezményekre. Magyarországon a ’90-es évektől
kezdődően mondható el, hogy kezdtek szervezettebbé válni a logisztikai
útvonalak összeghangolása. Kezdetekben a Helsinki-folyosó számított a
legforgalmasabb áruszállítási csatornának.
Az 1997-es évben az egyes logisztikai parkok mérete elérte a 2350
hektárt és folyamatos bővülésre tettek szert, mivel ez a szám a következő
évre szinte megduplázódott, pontosan 110%-kal lett nagyobb ez a szám
1998-ra. A fejlődés nem állt meg és a növekedés a mai napig is tart.
Mindehhez mérten a bevételek száma is arányosan alakult. A befektetők
és a kisebb cégek meglátták a profit lehetőségét, ezért nagy számban be
is települtek a logisztikai parkokba.
Az 1997-ben feljegyzett adatok szerint ezen betelepült cégek
árbevétele
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620 milliárd forint volt. Ezt az évet követve a bevétel először 50%-al, majd a
rákövetkező évben 82,8%-al nőtt. Sajnálatos módon a 2008-as válság itt is
nyomot hagyott, az árbevételek visszaesetek és a betelepült cégek,
melyek mikro vállalkozásoknak minősültek, csődbe mentek. A győri
logisztikai
park
az M1
autópályától
5
kilométerre
található
[http://www.ipgyor.hu/iparipark]. A másik nagy előnye, hogy a Győr-Pér
repülőtér
13 kilométerre, illetve a Győr-Gönyű dunai kikötő pedig 17 kilométer
távolságra fekszik.A Győri Ipari Park közvetlen vasúti kapcsolattal is
rendelkezik. Az alábbi 3. ábra is azt támasztja alá, hogy újra fellendül
ebben a térségben a vállalkozások száma. Megállapítható, hogy az elmúlt
két év erős és fokozatos emelkedést mutat az újonnan regisztrált
vállalkozások tekintetében.
3. ábra: Győr-Moson-Sopron területének regisztrált vállalkozásainak száma
Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qvd017.html alapján saját szerkesztés

Ezen növekvő adatok további lehetőséget nyitottak ennek a régiónak.
Mivel újabb vállalkozások alakulnak és jegyződnek be, nem is meglepő,
hogy itt elindult egy erős nemzetközi verseny. További előnye eme
magyarországi régiónak, hogy nemcsak egy, hanem egyből kettő
logisztikai park is található itt [http://www.sopronholding.hu/?q=node/59].
A Sopron Aranyhegyi Ipari Park 63,7 hektáros összterületéből 18 hektár
összközműves terület, 3000 m2, mely a 84-es számú főközlekedési út mellett
található. Összességében 35 cég működik itt. Az Ipari Park Sopron északkeleti városrészében található. Ezen fenti adatok, illetve a lenti 4. ábra
támasztja alá, hogy a magyar nyugati logisztikai park újra felvette a harcot
a nemzetközi versenyben. 2006. és 2008. között minimális a növekedés, de
a válság megjelenése, azaz a 2009. és 2011. év kisebb hanyatlást hozott. A
mostani, azaz az elmúlt két év adatai azt mutatják, hogy újra fellendült a
munkavállalók számának aránya. Egyre több számban növekszik a
foglalkoztatottak adata.
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4. ábra: Győr-Moson-Sopron megyében foglalkoztatottak száma
Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf021.html alapján saját szerkesztés

Ahhoz, hogy fel lehessen mérni két különböző ország egyazon
intermodális logisztikai parkjait, szükség van egy azonos, számokban is
kifejezhető
mérőeszközre.
Mivel Magyarország és Spanyolország tekintetében a kulturális, gazdasági
és egyéb területi adottságok nem egyenlők, így egy klaszter analízist, mely
a külső szegmensekre alapul nem lett volna tanácsos elvégezni. Egy
intermodális logisztikai parknak a belső felszereltsége, a szolgáltatások
megléte szinte alapkövetelmény. Ezen oknál fogva a belső folyamatokra
nézve lehet felállítani egy klaszterelemzést. Ezen folyamat lényege, hogy a
felmérésben résztvevők és a megkérdezettek azonos érdekeltségekkel
rendelkezzenek. A felmérést ekképpen állítottam össze. Vizsgálatom során
80 intermodális logisztikai szolgáltatásban résztvevő kisebb magyar cégnek
küldtem meg több pontból álló kérdőíves felmérésemet.
Ezen kérdésköröket rangsorba állítottam. Az értékek 1-től 5-ig
helyezkedtek el. A megkapott mintákból sajnos nem lehetett az összeset
felhasználni, 57 volt csak, mely teljes mértékben bekategorizálható és
elemezhető volt. A kérdéskörök szorosan kapcsolódtak a logisztika, főleg az
intermodális logisztikai parkok belső szolgáltatási köréhez. Mivel a kapott
válaszok a kérdéssorra vonatkozóan széles spektrumot képeztek, így az öt
legtöbb választ kapottat próbáltam meg tovább elemezni kapcsolati
szempontból, azt hogy a kapott eredmények egymáshoz képes milyen
kapcsolatban állnak matematikai szempontból, a következő táblázat
foglalja magába.
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1. táblázat: A főkomponens súlyok „A” mátrixa
Forrás: saját szerkesztés
Változók

C1

C2

C3

C4

C5

Logisztikai átfutási idő

0,9509

-0,0514

-0,2032

0,23112

0,007495332

Technikai felszereltség

0,33081

-0,1758

0,92418

-0,0663

0,00377595

Információáramlás

-0,4277

0,86324

-0,2508

-0,1011

0,007537758

Szolgáltatási skála

-0,5985

-0,7963

-0,0121

-0,0858

0,008527708

Árudíjak

0,90166

-0,1303

-0,2528

-0,3242

-4,2426E-05

A táblázatban azok az eredmények lettek kivastagítva, amelyek közül
a főkomponens koefficiensek hatása jelentős a változókra nézve. Az első
főkomponens a változók közül jelentős kapcsolatban van az intermodális
logisztikai átfutási idők és a technikai eszközpark között, illetve az árudíjak
között. Mivel a fent felsorolt változók egy-egy főkomponens által vannak
determinálva, az egy csoportba bekerült változók között szoros kölcsönös
összefüggésről beszélhetünk. Azok a változók, amelyekhez az azonos
előjelű főkomponens koefficiensek tartoznak, egymással pozitívan
függenek össze, míg azok, amelyekhez különböző előjelűek tartoznak,
ellentétes irányú kapcsolatban állnak egymással. [Szelényi 2001] Ezek
alapján a C1 főkomponens, az intermodális logisztikai átfutási idők és a
technikai eszközök változócsoportjára pozitívan hat, addig a szolgáltatási
skálákra, illetve az információáramlásra negatívan, ezáltal egy ellentétes
irányú
kapcsolatot
tapasztalhatunk.
Az átfutási idő a legmeghatározóbb elem, ebből is látszik, hogy az őt
követő technikai eszközök illetve a hozzá tartozó díjak, azaz ezen három
változó kölcsönhatásban van egymással.
A főkomponens súlyok azt mutatják meg, hogy a főkomponens
változóknak mekkora a súlya az egyes megfigyelési változók értékében.
Ezek alapján a következő következtetéseket tudjuk levonni: A táblázatban
a kivastagított értékek képezik a főkomponens súlyokat. Ha jól megnézzük
a táblázatot első ránézésre is észrevehető, hogy a főkomponens
koefficiensek „U” mátrix kivastagított értékei szinte megegyeznek a
főkomponens súlyok „A” mátrixának szintén kivastagított értékeivel. Így erre
a táblázatra hasonló elemzést lehet felállítani, mint az „U” mátrixra. Azaz a
C1 főkomponens a logisztikai átfutási időkre és ezzel együtt a szolgáltatási
díjakra fejt ki jentős hatást, míg a C2 főkomponens az információáramlással
és a szolgáltatási skálával van összefüggésben, illetve a C3 egyedül csak a
technikai eszközökre gyakorol hatást.
Összegzés
A logisztikai útvonalak hálózata pókszerű kialakítású. Az idő múlásával
egyre szélesebb és változatosabb lesz. Számos előnnyel rendelkeznek azon
európai országok, melyeknek az összes szállítási csatorna fajtájával
rendelkeznek. Továbbá a nagyobb és stabilabb gazdasági háttérrel
rendelkezők kedvezőbb körülményeket tudnak biztosítani logisztikai
parkjaiknak. Ezen intermodális parkok több milliárd euró bevételt termelnek
évenként anyaországaiknak. Fontos a folyamatos fejlődés, a technikai
vívmányok beépítése ezen gazdasági ágazatba. Külföldön szinte alapvető
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tény egy ilyen nagyobb logisztikai parkban egy innovációs központ, az
úgynevezett inkubátor házak felépítése. Ezen épületek lehetőséget adnak
a meglévő területen működő infrastruktúra fejlesztésére, illetve a
szolgáltatások minőségének javítására is. Ezáltal lehetőség van a növelni a
betelepült cégek és munkahelyek számát. Ezen folyamat kezdődött el a
győr-moson-soproni régióban. Alkalmazva a külföldi mintákat a nemzetközi
versenyben is helytálló logisztikai parkok lettek építve. Fontos kulcselemként
lett kiépítve az ottani innovációs központ. Ennek segítségével évről-évre
növekszik az ottani vállalatok egymás közötti együttműködése,
termelékenysége. Ezen tanulmányból is kiderült, hogy mind a vállalkozások,
mind pedig a foglalkoztatottak száma is erősödik. Ezek a tevékenységek
hazai és külföldi befektetőket is vonzanak, dinamikusabb ipari növekedést
generálnak, mely hozzájárul a gazdaság fellendüléséhez és a GDP
növekedéséhez. Ezen lépések pedig nemcsak az országon belüli
egyenlőtlenségeket, illetve regionális különbségeket tudják csökkenteni,
hanem
elősegítik
a
magyar
intermodális
logisztikai
parkok
versenyképességét a nemzetközi viszonylatban.
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Az élelmiszerek földrajzi jelzései és eredetvédelemi rendszere az EUban és Szerbiában
Kovács Sárkány Hajnalka
European-cert doo, Szabadka, Szerbia
Kovács Vilmos
European-cert doo, Szabadka, Szerbia
Absztrakt
Munkánkban bemutatjuk az élelmiszerek földrajzi jelzésének és
eredetvédelmének rendszerét az Európai Unióban és Szerbiában. Ez
magában foglalja elsősorban a szerbiai jogi szabályozás vizsgálatát, amely
kiterjed az ezzel összefüggő oltalom jogosultságának a megállapítási
rendjére, az oltalom felhasználási jogkörére, valamint annak ellenőrzési
rendszerére. Kitérünk a rendszeren belül alkalmazható nyomon-követési
rendszerre, valamint ismertetjük a Szerbiai eredetvédelemmel vagy földrajzi
jelzéssel rendelkező termékek körét. Az Európai jogi szabályozást alapul
véve összegzésképpen olyan megállapításokat teszünk, amelyek
elősegíthetik a szerbiai jogi szabályozás továbbfejlesztését.
Kulcsszavak: Szerbia, élelmiszer, eredetvédelem, földrajzi jelzés
Bevezetés
Ahogyan az a 1151/2012/EU Rendeletben is megfogalmazták, a
fogyasztók részéről egyre inkább egyre fokozódó igény mutatkozott a
kiváló minőségű és a hagyományos termékek iránt, ezért szükség volt egy
olyan termelői minőségrendszer kidolgozására, amely szabályozott jogi
alapon nyugszik, és ellenőrzött keretek között valósul meg. Ezért az Európai
Unió ezzel kapcsolatosan olyan jogi szabályozást dolgozott ki, amely a
földrajzi jelzések és az eredetvédelem kérdésit szabályozza.
A kialakított rendszer kétlépcsős, amelynek a keretében első lépésként
szükség van arra, hogy az adott termékre vonatkozóan bizonyításra
kerüljön az egyedi jellemző, ezzel "elnyerve" a védelmi jogot. Második
lépésként a gyártónak/termelőnek kérelmeznie kell a már megállapított
védelem felhasználási jogát. A felhasználási jog fenntartásának
jogosultságát rendszeresen igazolni kell. [AII]
A rendszer eredményeképpen a fogyasztók egy olyan termékkörhöz
juthatnak, amelynek az eredete ismert, a minősége pedig előre
meghatározott és állandó feltétel-rendszernek felel meg. Ezzel a termék
előállítók is előnyre tehetnek szert, ugyanis a termékkel el tudnak különülni
a többi terméktől, ezáltal lehetőségük nyílik a termékek magasabb árának
a kialakítására. Jelen piaci környezetben felértékelődnek mindazon
termékek, amelyek "Oltalom alatt álló eredetmegjelölés", az "Oltalom alatt
álló földrajzi jelzés" vagy a "Hagyományos különleges termék" védjegy
birtokában vannak.
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Vizsgálati módszer
Munkánk során szakirodalom elemzést végeztünk, melynek keretében
megvizsgáltuk és bemutatjuk az Európai Unió és Szerbia földrajzi jelzésre és
eredetvédelemre vonatkozó jogi struktúráját. Tesszük mindezt azzal a céllal,
hogy a két jogi struktúra közti különbségeket fel tudjuk tárni. A kutatás
keretében megvizsgáltuk azt is, hogy a 2015-ös évben mennyi és milyen
szerbiai élelmiszer rendelkezik földrajzi jelzéssel vagy eredetvédelemmel. A
munka további részében a nyomon követéssel kapcsolatos szerbiai jogi
struktúrát elemeztük, mint a földrajzi jelzés és eredetvédelem
alapkövetelményét.
Az európai unió földrajzi jelzésre és eredetvédelmére vonatkozó
rendszere
Az Európai Unió az élelmiszerre vonatkozó minőségpolitikájának
részeként 1992-ben fogadta el első alkalommal azon rendeleteit
[2081/92/EGK és 2082/92/EGK Rendelet], amelyek a földrajzi jelzésre és az
eredetvédelemre vonatkoznak azzal a céllal, hogy lehetővé tegyék
bizonyos élelmiszerek, illetve mezőgazdasági termékek nevének védelmét.
A rendeleteket az óta már több alkalommal módosították, ilyen például a
664/2014/EU, a 668/2014/EU és az 1151/2012/EU Rendelet. A rendszer
ugyan közvetve, de jutalmazza a termelőket a minőségi termékek széles
skálájának előállítása céljából tett erőfeszítéseikért, amely a vidéki
gazdaság szempontjából előnyökkel járhat. A létrehozott védelmi rendszer
önkéntes. [AII]
A szabályozás során három kategória került kialakításra:
1. Oltalom alatt álló eredet megjelölés (OEM) (Protected Designation of
Origin, rövidítve PDO): olyan mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre
vonatkozik, amelyek előállítására, feldolgozására és elkészítésére egy
meghatározott földrajzi területen, elismert módszerek alkalmazásával kerül
sor.
2. Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (Protected Geographical Indication PGI): olyan mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozik,
amelyek szorosan kapcsolódnak egy bizonyos földrajzi területhez. Az
előállítás, feldolgozás vagy elkészítés legalább egy szakasza a szóban
forgó meghatározott területen történik.
3. Hagyományos különleges termék (Traditional Speciality Guaranteed,
rövidítve TSG): az élelmiszerek összetételének vagy előállítási módjának
hagyományos jellegét emeli ki. [Európai Bizottság]
A védelem alatt álló termékek megkülönböztetésére szimbólumokat
(védjegyeket) dolgoztak ki, amelyek a termékeken történő felhasználása
egyértelműen megkülönböztetik a többi termékektől a jelölésre jogosult
termékeket.
A következő, 1. számú ábra az egyes védjegyek vizuális megjelenítését
mutatja be:
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1. ábra: OEM, OFJ és HKT védjegyek
Forrás: Saját szerkesztés a Bizottság 668/2014/EU Végrehajtási Rendelete
alapján

Oltalom alatt álló
eredetmegjelölés
(OEM)

Oltalom alatt álló
földrajzi jelzés (OFJ)

Hagyományos
különleges termék
(HKT)

Szerbia földrajzi jelzésre és eredetvédelmére vonatkozó rendszere
Az Európai "aquist" alapul véve, Szerbia az első földrajzi
eredetvédelemmel kapcsolatos jogi szabályozását 2010-ben jelentette
meg Törvény a földrajzi eredetvédelmi megjelölésekről megnevezéssel,
amely az Európai Unióban érvényes jogi szabályozást vette alapul.
A törvény két kategóriát különböztet meg:
1. Eredet megjelölés (Kontrolisano ime porekla), amelynek a tartalmi
elemei a védelem alatt álló eredet megjelölés fogalomkörét fedi le,
valamint a
2. Földrajzi jelzés (Kontrolisana geografska oznaka), amelynek a
tartalmi elemei a védelem alatt álló földrajzi jelzés fogalomkörét meríti
ki.
Szerbiában a földrajzi eredetvédelemmel kapcsolatos jogvédelmi
tevékenységet és nyilvántartást a Szellemi tulajdonjog védelmével
megbízott intézet végzi. A szerbiai földrajzi eredetvédelemmel
rendelkezőknek jogosultságukban áll a nemzetközi bejegyzést is kérelmezni.
Szerbiában a földrajzi és eredetvédelemmel rendelkező termékek
minőség-, és egyedi jellemzőinek az ellenőrzését olyan akkreditált tanúsító
testület végezheti, amely a mezőgazdaságért felelős Minisztérium által van
jóváhagyva. A konkrét minősítési rendszert a jogi szabályozás szabályzat
formájában határozta meg: "Szabályzat az élelmiszerek és mezőgazdasági
termények földrajzi eredet-megjelölésének minőség, és egyedi jellemzőinek
az ellenőrzési feltételéről, módjáról és eljárásáról" megnevezéssel. [AII]
A védelem alatt álló termékek megkülönböztetésére szimbólumokat
alakítottak ki, amelyek tulajdonképpen zárjegyek (kontrolne markice)
formájában kerültek kidolgozásra. Ezzel kapcsolatosan a "Szabályzat a
földrajzi eredet-megjelölést jelző megjelölés alakjáról és tartalmáról,
valamint az élelmiszerek és mezőgazdasági termények eredetmegjelölésének ellenőrzési módjáról" megnevezésű szabályzat rendelkezik.
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be:

A védjegyek/zárjegyek formáját a következő, 2. számú ábra mutatja
2. ábra: Az eredet megjelölés és földrajzi jelzés szerbiai védjegyei
Forrás: Saját szerkesztés a vonatkozó szabályzat alapján

Kontrolisano
ime porekla
(Oltalom alatt álló
eredetmegjelölés)

Kontrolisana
geografska oznaka
(Oltalom alatt álló földrajzi
jelzés)

A borok és pálinkák vonatkozásában Szerbia követve az Európai Uniós
jogalkotást, külön szabályzatot dolgozott ki.
Szerbiában
2015.
januárjában
49
földrajzi
jelzéssel
vagy
eredetvédelemmel rendelkező élelmiszert (beleértve az ásványvizet és a
borokat is ) tartott nyilván a szerbiai Szellemi tulajdonjogi intézet:
1.
Goveđa užička pršuta - Užicei marha "pršut"
(húskészítmény)
2.
Svinjska
užička
pršuta
Užicei
sertés
"pršut"
(húskészítmény)
3.
Užička slanina - Užicei szalonna
4.
Sremski kulen- Szermémségi "kulen" (kolbászféleség)
5.
Sremska domaća kobasica- Szerémségi házi kolbász
6.
Sremska salama - Szerémségi kolbász
7.
Požarevačka kobasica - Požarevaci kolbász
8.
Rtanjski čaj - Rtanji tea
9.
Krivovirski kačkavalj- Krivoviri " kačkavalj" (sajtféleség)
10. Homoljski ovčiji sir - Homoljai juh sajt
11. Homoljski kozji sir- Homoljai kecske sajt
12. Homoljski kravlji sir - Homoljai tehénsajt
13. Banatski rizling - Bánáti rizling
14. Jagodinska ružica - Jagodinai "ružica" (bor)
15. Vršačko šampion pivo - Veršeci "šampion" sör
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16. Kosovo polje (Amselfeld, Field of the black bird, Champ
de merle) (bor)
17. Kosovsko vino Amselfelder - Kosovoi bor
18. Prizren (bor)
19. Metohija (bor)
20. Kladovski kavijar- Kladovói kaviár
21. Voda Vrnjci- Vrnjci-i víz (ásványvíz)
22. Apatinsko jelen pivo - Apatini "szarvas" sör
23. Bujanovačka mineralna voda Aqua Heba- Bujanovaci
ásványvíz Aqua heba
24. Mineralna voda Duboka - "Duboka" ásványvíz
25. Biserno ostrvo, muskat krokan (bor)
26. Knjaz Miloš Bukovička banja (ásványvíz)
27. Petrovska Klobasa (kolbász)
28. Leskovačko roštilj meso (za pljeskavice i ćevapčiće)Leskovaci rostély hús (pljeszkavicához és csevaphoz)
29. Valjevski duvan čvarci - Valjevói "dohány" tepertő
30. Bermet (bor)
31. Svrljiški kačkavalj- Svrljigi "kačkavalj"
32. Karlovački rizling (bor)
33. Futoški sveži i kiseli kupus- Futaki friss-, és savanyú
káposzta
34. Homoljski med - Homoljei méz
35. Ariljska malina - Ariljei málna
36. Svrljiški belmuž - Svrljigi "belmuž" (sajtféleség)
37. Staroplaninski kačkavalj - Staroplaninei "kačkavalj"
(sajtféleség)
38. Leskovački domaći ajvar- Leskovaci házi "ajvar" (zöldség
készítmény)
39. Fruškogorski lipov med - Fruška Gorai hársméz
40. Kačarski med - Kačari méz
41. Sjenički ovčiji sir - Sjenicai juhsajt
42. Sjeničko jagnjetina - Sjenicai bárány
43. Pirotski kačkavalj od kravljeg mleka - Piroti tehéntejből
készült " kačkavalj " (sajtféleség)
44. Somborski sir - Zombori sajt
45. Ečanski šaran - Ečkai ponty
46. Zlatarski sir- Zlatari sajt
47. Sjenički kravlji sir - Sjenicai tehénsajt
48. Vršačka šunka - Veršeci sonka,
49. Lemeški kulen - "Lemeški kulen" (kolbászféleség)[Szellemi
tulajdonjogi intézet]
Az élelmiszerek nyomon-követhetősége
A szerbiai jogi szabályozás a nyomon-követés fogalmát először a 2005ben megjelent Állategészségügyi Törvény keretében határozta meg. Ennek
értelmében a nyomonkövetés alatt a következőket érti: a nyomonkövetés
annak a biztosítása, hogy az állatokat, a tápokat és az állati eredetű
termékeket az előállítás, feldolgozás, forgalmazás és megsemmisítés
valamennyi fázisában nyomon tudjuk követni, beleértve azon anyagokat,
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amelyek felhasználásra kerülnek az élelmiszerekbe vagy tápokba, vagy
mint az állatok (gyógy)kezelése során alkalmazott anyagokként
alkalmaztuk őket.
Ezt követte a 2009-ben hatályba lépő Élelmiszer-biztonsági Törvény,
amely immár az egész élelmiszerláncra vonatkozóan határozza meg a
nyomon követhetőség szükségességét. A nyomon követést a
következőképpen értelmezi: a nyomon követés annak a biztosítása, hogy
az előállítás, feldolgozás és forgalmazás valamennyi fázisában az
élelmiszereket,
tápokat,
élelmiszer
előállításra
szánt
állatokat,
alapanyagokat vagy azon anyagokat, amelyeket várhatóan beépítenek
az élelmiszerekbe vagy a tápokba, nyomon tudjuk követni.
Az élelmiszeripari és mezőgazdasági termékek nyomon követésének
megvalósulását Szerbiában a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Minisztérium hatáskörébe tartozó Állategészségügyi felügyelőség és a
Mezőgazdasági felügyelőség, valamint az Egészségügyi Minisztérium
hatáskörébe tartozó Közegészségügyi felügyelőség ellenőrzi. Ennek
keretében azt hivatottak megvizsgálni, hogy a termék előállítója tételre
vonatkozóan ismeri-e a felhasznált alap- és segédanyagok eredetét,
valamint azt, hogy hitelt érdemlően igazolni tudja-e az egyes tételek
vevőkörét.
Mindez összhangban van az Európai Unió jogi szabályozásával, mint
ahogyan azt Szeitzné [2007, 87-98] is megfogalmazta, az Európai Unió új
élelmiszertörvényének egyik alapelve a termékek nyomon követése
(traceability) a farmtól az asztalig, azaz az élelmiszerlánc legkezdetibb
pontjától egészen a fogyasztóig.
A saját eljárásukkal összhangban, a földrajzi jelzést vagy az
eredetvédelmet ellenőrző (akkreditációval és minisztériumi jóváhagyással
rendelkező) tanúsító testületek is leellenőrizik a termékek nyomonkövetését, ahogyan azt megteszik az egyes minisztériumokhoz tartozó
ellenőrző hatóságok is.
Összegzés és megállapítások
Napjaink globálissá váló élelmiszerpiacain egyre kiemelkedőbb szerepe
van az olyan lokális termékeknek, amelyek kiemelkedő minőségüknek és
hagyományos voltuknak köszönhetően elismerést váltanak ki a fogyasztók
körében.
Ugyan a szerbiai eredetvédelemre és földrajzi jelzésre vonatkozó jogi
szabályozás az Európai Unióban alkalmazottakat követi, mégis több
vonatkozásban attól eltér. Bár indokolt volna, nem határozza meg, és nem
szabályozza a hagyományos különleges termékek fogalomkörét.
A védjegy rendszer zárjegyek formájában nyilvánul meg, igaz ezzel a
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium (a tanúsító testületekkel
párhuzamosan) megtart némileg nagyobb ellenőrzési jogkört a védjegyek
birtoklói felett. Ugyanakkor a zárjegy igénylés hátráltathatja a termékek
gyors piacra helyezését.
Az eredetvédett és a földrajzi jelzéssel rendelkező termékekről (is)
elmondható,
hogy
a
jogvédelmi
eljárás
során
kialakított
termékspecifikációban meghatározottaknak megfelelően kell, hogy
elkészüljenek. Ezzel szoros összefüggésben az élelmiszer-biztonság megléte
mellett kiemelt figyelmet kell fordítani annak minőségre, és az alapanyagok
eredetére vonatkozó feltételrendszernek is.
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E tekintetben a jogi szabályozás szűkszavú, ugyanis a hatályos szerbiai
jogi szabályozás nem tér ki az elsődleges termelés során keletkezett növényi
eredetű termékek nyomon követésének a szükségességére, valamint nem
látja elő az anyagmérlegek elkészítését (például a nyomon-követési
próbák alkalmával). Vélhetően ezt a hiányosságot a tanúsító testületek a
saját eljárásrendjükkel összhangban pótolják, és az ellenőrzések során
anyagmérleget készítenek, így minimalizálva annak az esélyét, hogy olyan
termékek is oltalom alatt álló eredet megjelölést, vagy oltalom alatt álló
földrajzi jelzést (zárjegyet) kapjanak, amelyek erre nem lennének
jogosultak. A tanúsító testületek auditorjainak (ellenőrjeinek) a szakmai
felkészültsége nagy szerepet játszik abban, hogy meg tudják ítélni azt, hogy
az egyes mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek nyomon-követési
rendszere mennyire megbízhatóan működik.
Úgy véljük, a megfelelő színvonalú ellenőrzési rendszer az állami
szerepvállalás mellett valósítható meg eredményesen.
Irodalomjegyzék
A Bizottság 664/2014/EU Felhatalmazáson Alapuló Rendelete (2013.
december 18.) az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
az oltalom alatt álló eredet megjelölések, az oltalom alatt álló földrajzi
jelzések és a hagyományos különleges termékek uniós szimbólumainak
létrehozása tekintetében, valamint a származásra vonatkozó bizonyos
szabályok, bizonyos eljárási szabályok és bizonyos kiegészítő átmeneti
szabályok tekintetében történő kiegészítéséről
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0664&from=HU
(letöltve:
2015.01.04.)
A Bizottság 668/2014/EU Végrehajtási Rendelete (2014. június 13.) a
mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló
1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására
vonatkozó szabályok megállapításáról
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0668&from=HU
(letöltve:
2015.01.04.)
Az Európai Parlament és a Tanács 1151/2012/EU Rendelete (2012.
november 21.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek
minőségrendszereiről
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R1151-20130103&from=HU (letöltve:
2015.01.04.)
AII - Agrár Innovációs Iroda honlapja: Az élelmiszerek földrajzi jelzései és
eredetvédelemi rendszere az EU-ban és Szerbiában
http://agrarii.tanuljkertesz.hu/ (letöltve: 2015.02.14.)
Állategészségügyi Törvény - Zakon o veterinarstvu ("Sl. glasnik RS", br.
91/2005,30/2010 i 93/2012)
Európai
Bizottság:
http://ec.europa.eu/news/agriculture/110215_hu.htm (letöltve: 2015.01.04.)
Élelmiszer-biztonsági Törvény- Zakon o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik
RS", br. 41/2009)
Szabályzat az élelmiszerek és mezőgazdasági termények földrajzi
eredet-megjelölésének minőség, és egyedi jellemzőinek az ellenőrzési
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feltételéről, módjáról és eljárásáról - Pravilnik o uslovima, načinu i postupku
kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih
proizvoda sa oznakama geografskog porekla ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010)
Szabályzat a földrajzi eredet-megjelölést jelző megjelölés alakjáról és
tartalmáról, valamint az élelmiszerek és mezőgazdasági termények
eredet-megjelölésének ellenőrzési módjáról - Pravilnik o obliku i sadržini
oznake geografskog porekla, kao i o načinu kontrole označavanja
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog
porekla ("Sl. glasnik RS", br. 92/2012 i 19/2013)
Szeitzné Szabó, M. (2007). Az élelmiszer-biztonság helyzete és jogi
szabályozása az Európai Unióban. [In: Balla Cs.–Siró I. (szerk.) Élelmiszerbiztonság és minőség 1. Alapismeretek] Mezőgazda Kiadó, Budapest. 8798.
Szellemi tulajdonjogi intézet - Zavod za intelektualnu svojinu
http://www.zis.gov.rs/prava-is/oznake-geografskog-porekla/spisakogp.33.html (letöltés: 215.2.14.)
Törvény a földrajzi eredetvédelmi megjelölésekről- Zakon o oznakama
geografskog porekla ("Sl.glasnik RS" br. 18/2010)
2081/92/EGK rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek
földrajzi
jelzéseinek
és
eredet
megjelöléseinek
oltalmáról
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/eredetvedelem (letöltve: 2015.01.04.)
2082/92/EGK rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek
különleges
tulajdonságainak
tanúsításáról
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/eredetvedelem (letöltve: 2015.01.04.)
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Komplexitás és backcasting a fürdővárosok fejlesztésében
Köbli Ádám
PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola, Pécs, Magyarország
Absztrakt
A legismertebb, legtöbb vendéget vonzó és minőséget nyújtó hazai
fürdővárosok
kiemelkedően
értékes
turisztikai
hagyományokkal
rendelkeznek, ahol a jelenlegi struktúra hosszú évtizedek alatt jött létre. Ezek
a fürdővárosok folyamatos fejlesztéseket hajtanak végre, hogy megőrizzék
vezető helyüket a gyógyturisztikai piacon. A fejlesztéseket komplex módon
kell megtervezni, előtérbe helyezve az ökológiai rendszerszemléletű
tervezés fontosságát, amely olyan harmonikus fejlődést valósít meg, amely
a helyi adottságokat, a helyi közösség szerepét helyezi előtérbe.
Tanulmányomban bemutatom, mekkora szerepe van a tudatos
település- területfejlesztési politikának a fürdővárosok esetében. A pályázati
rendszer kötöttsége miatt a rövidtávú, leginkább csak a pályázat idejét
lefedő stratégiák helyett a backcasting módszer alkalmazásának
lehetőségét vázolom fel, amely alkalmas a fürdővárosok fenntartható
fejlesztéséhez és a felelősségvállalás (CSR Corporate Social Responsibility –
vállalatok társadalmi felelősségvállalása) megteremtéséhez.
Esettanulmányomban megvizsgálom, hogy milyen rendezőelvekre épül
Hévíz településfejlesztési stratégiája és a városfejlesztésben megjelennek-e
a társadalmi felelősségvállalás elemei, mennyire tekinthető élhetőnek a
kisváros, milyen módon van jelen a jóllét a lakosság életében.
Kulcsszavak: fürdőváros, komplexitás, backcasting, felelősségvállalás,
Hévíz
Bevezetés
Magyarország idegenforgalmi kínálatában a gyógy- és wellness
turizmus kiemelt terület, mivel hazánk egyedülálló geotermikus
adottságokkal rendelkezik és erre minőségi turisztikai kínálat épül.
Magyarországon a fürdők fejlesztése és építése az elmúlt évtizedben a
gazdasági válság ellenére is folyamatosan történik. Az egészség
felértékelődik, a gyógy- és wellness szolgáltatások iránti kereslet emelkedik,
ezért jelenleg a hazai turizmus meghatározó eleme az egészségturizmus.
„Az egészségturizmus a gyógy- és wellness-turizmust átfogó fogalom, a
turizmusnak azon területét jelenti, ahol a turista utazásának fő motivációja
az egészségi állapotának javítása és/vagy megőrzése, tehát a gyógyulás
és/vagy a megelőzés és ennek megfelelően a célterületen tartózkodása
alatt igénybe is vesz egészségturisztikai szolgáltatás(oka)t” [Országos
Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia 2007, 9.].
Általános fejlesztési javaslatokat meghatározni a fürdővárosok
esetében azért nehéz, mivel a hazai fürdővárosok nagyok sokszínűek,
eltérő történeti hagyományokkal és gazdasági szereppel rendelkeznek.
Ráadásul nem tisztázott a mai napig, mely településeket hívjuk/hívhatjuk
fürdővárosnak. Általában a jelentős gazdasági szerepet játszó termál- és
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gyógyfürdővel rendelkező településeket, de az Országos Egészségturizmus
Fejlesztési Stratégiában (OES 2007) is csak a fürdőváros jelleg, mint cél
jelenik meg a települések számára, ugyanis az OES a fürdő létesítmények
alapján készít kategorizálást, nem pedig települések szerint. Klasszikus,
meghatározó
gyógyturisztikai
funkcióval
rendelkező,
jelentős
vendégforgalmat lebonyolító igazi fürdővárost keveset találunk, ugyanis
nagyon sok gyógyfürdővel rendelkező településen az egészségturizmus
csak kiegészítő termékként jelenik meg a turisztikai kínálatban.
1. táblázat: Természetes gyógytényezők és gyógyfürdők hazánk régióiban, 2013.
Forrás: KSH, 2013, A gyógyturizmusban érintett települések
Magyarországon, 4. o.
Régió

Közép-Magyarország

Gyógyvíz

Gyógyfürdő

Gyógybarlang

Gyógyiszap

Gyógygáz

30

15

1

-

-

Közép-Dunántúl

8

3

1

-

-

Nyugat-Dunántúl

44

11

-

1

-

Dél-Dunántúl

26

12

1

-

-

Észak-Magyarország

21

8

2

-

1

Észak-Alföld

67

15

-

2

-

Dél-Alföld

42

13

-

1

-

Összesen

238

77

5

4

1

A gyógyturizmus Magyarországon tipikusan természeti gyógytényezőkre
épül [Michalkó – Rátz 2011] (1. táblázat). 2013-as KSH adatbázisok alapján
összesen 137 gyógyturizmus által érintett település volt hazánkban, közülük
2014 év végéig 18 település, illetve településrész kapott gyógyhelyi
minősítést az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatalától. A gyógyhelyek sem
tekinthető azonban mind fürdővárosnak, hiszen például Gyöngyös
(Kékestető) klimatikus gyógyhelyként, Tapolca pedig gyógybarlangja és
gyógyászati tevékenysége révén kapott gyógyhelyi minősítést.
A minősített fürdők száma Magyarországon 77, továbbá 30 gyógy- és
113 wellness-szállót tartanak nyilván [KSH 2013]. A települések közül 55
rendelkezik gyógyszállóval és/vagy wellness-szállóval [KSH 2013], ezek a
települések azonban forgalmuk, vendégkörük, gyógyászati hagyományaik
és gazdasági szerepük alapján nagyon különböznek egymástól.
Az Országos Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia által nyilvántartott
„Nemzetközi jelentőségű fürdőhelyek, történelmi műemléki fürdők,
gyógyhelyek” kategóriába 17 fürdőt soroltak, ebből 4 fürdő Budapesten
található: Gellért, Széchenyi, Rudas, Lukács Gyógyfürdők [OES 2007],
azonban Budapest nem sorolható a klasszikus fürdővárosok közé, mivel a
főváros vonzerő-összetettsége miatt nem mutatja az egészségturisztikai
desztinációk sajátosságait [Jónás-Berki – Csapó – Pálfi - Aubert 2014].
A budapesti fürdők nélkül 14 nemzetközi jelentőségű fürdőváros
található hazánkban (1. ábra), de ezek egységes szempontú vizsgálata
még mindig nem lehetséges, ugyanis a nemzetközi jelentőségű, nagy
forgalmú fürdőink között több olyan közép- és nagyváros is található
(Debrecen,
Eger,
Miskolc,
Nyíregyháza),
amelyek
turisztikai
termékkínálatában a klasszikus városi turizmus mellett az egészségturizmus
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csak kiegészítő szerepet kap [Jónás-Berki – Csapó – Pálfi - Aubert 2014].
Ezek között találunk tradicionális fürdőkultúrával rendelkező városokat is,
Eger esetében a török kori, Nyíregyháza esetében az Osztrák-Magyar
Monarchia korának emlékei adják az egészségturisztikai alapot [MichalkóRátz 2011], de a nagyvárosok esetében sokszor csak egyes
településrészekre terjed ki a fürdővárosi szolgáltatások és a miliő hatásköre
(Miskolctapolca, Nyíregyháza-Sóstó, Sopron-Balf).
Más fürdővárosok esetében egy-egy nagyon erős kiegészítő turisztikai
termék van jelen a fürdők mellett. Sopron és Gyula esetében a bevásárlóés kulturális turizmus, míg Balatonfüred esetében a vízparti turizmussal alkot
erős és nehezen elválasztható párost az egészségturizmus [Michalkó - Rátz
2011].
1. ábra: A gyógytényezők összetétele a nemzetközi jelentőségű fürdővárosokban
Forrás: Országos Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia (2007) alapján
szerk. Kovács G. 2013 [Jónás-Berki – Csapó – Pálfi - Aubert 2014, 5.o.]

Kutatásomban azokat a tisztán egészségturisztikai profillal és nemzetközi
jelentőségű
gyógyfürdővel
rendelkező,
jelentős
vendégforgalmú
településeket (Bükfürdő, Hajdúszoboszló, Harkány, Hévíz, Sárvár, Zalakaros)
vizsgálom komplex településfejlesztési szempontok alapján, amelyek
jelentős külföldi vendégkörrel rendelkeznek és a helyi vállalatok és helyi
lakosok döntő többsége közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódik az
egészségturizmushoz. Ezek a kisvárosok, jól összehasonlíthatóak, hasonló
pozitív és negatív hatások érik a helyi társadalmat. Ezeken a településeken
ráadásul a gyógyvíz a turizmus meghatározó alapfeltétele, amelynek
minősége és természeti környezete a legfontosabb erőforrás, ezért sérülése
súlyos gazdasági és társadalmi problémákat okozna a településeken. A
kutatásba bevont fürdővárosok a leglátogatottabb magyarországi
települések közé tartoznak (2. táblázat).
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2. táblázat: A leglátogatottabb magyarországi települések, 2013 Összes
vendégforgalom (KSH)
Forrás: (KSH, 2014)
Város
Vendégéjszakák száma
1.

Budapest

7 810 414

2.

Hévíz

1 042 590

3.

Hajdúszoboszló

739 657

4.

Siófok

670 224

5.

Bük

656 016

6.

Balatonfüred

503 373

7.

Sárvár

456 152

8.

Zalakaros

431 048

9.

Sopron

357 780

10.

Eger

343 242

A fürdővárosok sikere felveti azt a kérdést, hogy mekkora szerepe van a
tudatos település- területfejlesztési politikának. Fontos megvizsgálni, hogy
mennyiben befolyásolják a rövid távú sikerekhez vezető pályázatok a
rendszerszemléletű, hosszú távú tervezés hatékonyságát ezeken a
településeken.
Fürdővárosok közös jellemzői
A kutatásba bevont fürdővárosok (Bükfürdő, Hajdúszoboszló, Harkány,
Hévíz, Sárvár, Zalakaros) rendelkeznek olyan közös jellemzőkkel, amelyek
révén általános fejlesztési javaslatok fogalmazhatóak meg.
Az attrakció a gyógyvíz és az erre épülő minőségi gyógyturisztikai
szolgáltatások, amelyek egész évben, azonos mértékben elérhetőek, így
kevésbé jellemző a szezonalitás, amely a hazai turizmus egyik nagy
problémája a legtöbb turisztikai termék esetében. Ennek pozitív hatásai
vannak a munkaerőpiacon, a turizmusra jellemző szezonális munkahelyek
száma alacsonyabb, a turizmusból származó bevételek pedig
magasabbak, így egy erős és kiegyensúlyozott gazdasági struktúra alakult
ki a településeken [Köbli 2013].
A nemzetközi jelentőségű fürdővárosaink stabil vendégkörrel
rendelkeznek. Az egészséges életmód, gyógyászat egyre nagyobb
szerepet kap a nemzetközi turizmusban, mint az utazás motivációja,
különösen igaz ez a nyugati országokból (Németország, Ausztria, Skandináv
államok) érkező idősebb, szenior turistákra. Ők a turisztikai kereslet
mindhárom meghatározó tényezőjével rendelkeznek: szabadidő (hosszabb
kezeléseken tudnak részt venni), diszkrecionális jövedelem és motiváció
(leghatékonyabb gyógymódot megtalálni egészségügyi problémáikra). A
szenior korosztály mellett azonban köszönhetően az egészségtudatos
életmód terjedésének és a wellness és gyógyászati elemek egyre
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szorosabb kapcsolódásának, egyre több fiatal vendég érkezik prevenciós,
megelőző és szórakozási, kikapcsolódási céllal.
Az egészségturizmusban a növekvő kereslet mellett a folyamatosan
változó piacokkal is számolni kell, az utóbbi években új, fizetőképes orosz,
ukrán, cseh vendégkör jelent meg jelentős számban a hazai
fürdővárosokban, komoly társadalmi-gazdasági hatásokat okozva a
településeken [Hajnal – Köbli 2014].
A vendégeket a fürdővárosokban hosszú tartózkodási idő jellemzi,
amely több szempontból is fontos. „Egyrészt azt befolyásolja, hogy milyen
kapcsolatot képes a turista kialakítani a helyi lakossággal (minél rövidebb a
tartózkodási idő, annál nagyobb a felületes kapcsolat valószínűsége).
Másrészt a desztinációban rövidebb ideig tartózkodó turisták egy főre eső
költése általában alacsonyabb” [Puczkó – Rátz 2001]. A turisztikai
szolgáltatók nagyon kedvelik azokat a vendégeket, akik hosszabb időt
töltenek el egy adott térségben, hiszen többet is költenek, több programon
vesznek részt, emellett több idejük van az adott térség megismerésére,
eljutnak kevésbé ismert attrakciókhoz is. A fürdővárosok esetében a
vendégek hosszabb ideig maradnak, ezért otthonosabban érzik magukat,
tehát jobban vigyáznak a helyi környezetre. A fenntarthatóság
szempontjából pedig nagyon fontos az öko-tudatos magatartás [Köbli
2013].
A fürdővárosok a magasabb adóbevételek felett rendelkeznek,
amelyet a települési környezet folyamatos megújítására, gondozására
lehet fordítani. A rendezett, tiszta település, a nagy zöldfelületek és parkok
által elegáns, egészséges városkép és környezet alakulhat ki a
gyógyhelyeken, ami fontos szerepet játszik a város imázsában is. Igazi
fürdővárosi miliő Magyarországon, a kutatásba bevont 6 településen
tapasztalható, mivel a fürdők a települések fejlődésében (központi
funkciók megjelenésében) kiemelt szerepet kaptak.
Veszélyek
A fürdővárosok esetében is a helyi turizmusirányítás hasonló
problémákkal küzd, mint az egész hazai turisztikai szakma. Elsődleges és a
fejlődést akadályozó problémának a pályázati, kormányzati, Európai Uniós
forrásoktól való függés tekinthető. Ezt kiegészíti sok esetben az
egyértelműen számon kérhető felelősök hiánya, a turizmus törvény hiánya
és egyes szereplők pontos feladat- és hatáskörének tisztázatlansága. [Pálfi
2013, 14.]
A pályázati feltételek kiírása következtében sablon megoldások
valósulnak meg, így azonban félő, hogy a desztinációk karakterei
elveszhetnek. A gazdasági mutatók növekedése nagyon fontos szempont,
azonban a helyi adottságok, helyi társadalom és a turisták igényeinek
figyelembe vételével lehet olyan minőségi szolgáltatásokat és egyedi
megoldásokat kínálni a fürdővárosokban, amelyek hosszú távon verseny
előnyt biztosíthatnak a gyógyhelyek számára. Ennek eléréséhez a
társadalmi felelősségvállalás (CSR) és a backcasting módszer nagy
segítséget nyújthat a helyi döntéshozóknak.
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Társadalmi felelősségvállalás (CSR)
A cégek, vállalatok üzleti tevékenysége hatást gyakorol a helyi
természeti, gazdasági és társadalmi környezetre egyaránt. „A vállalati
társadalmi felelősségvállalás azt az elkötelezettséget jelenti, amely során a
vállalat a közösség jólétének érdekében folytat önkéntesen, szabadon
választott üzleti gyakorlatot, amit erőforrásaival is támogat” [Kotler 2007,
12.]. Kotler esetében a közösségi jólét fogalma emberi és környezeti
feltételeket is jelent. Gyakori kiegészítés, hogy a felelősségvállalás a
fenntarthatóság érdekében valósul meg [Hajnal, 2010]. A CSR alapeleme
az érintett felek (stakeholder) csoportosítása (2. ábra).
2. ábra: A vállalat (belső ellipszis) és szűkebb értelemben vett érintett csoportjai
Forrás: (TÓTH G. 2007, 57.o.)

Fürdővárosokban
az
alábbi
érintett
csoportokat
lehet
megkülönböztetni: gazdasági szereplők (fürdők, szállodák, kisvállalkozások),
város (önkormányzat, infrastruktúra), a helyi társadalom, illetve az a
természeti környezet, amelyben beágyazottan élnek a szereplők. Vannak
átfedések a különböző csoportok tagjai között, és az érintett felek rövid
távú céljai olykor ellentétesek. Hosszútávon viszont mindenkinek azonos az
érdeke, hatékony együttműködés a meghatározó természeti erőforrások
megőrzése, és a települések eltartóképessége érdekében. Így biztosítható
a desztináció fejlődése és a valós társadalmi haszon.
A CSR a vállalatok és települések marketing tevékenységében sokszor
csak hangzatos jelszóként jelenik meg, („Tegyünk már valami kis jót…”
Kotler 2007) valós tartalom nélkül. Úgy vélem, hogy minden fürdőváros
sikere és hatékony működése azon múlik, hogy létrejön-e konstruktív
együttműködés a különböző terület képviselői között. Ennek feltétele a
hatékony kommunikáció és a különböző módon érdekelt felek közötti
érdekérvényesítés.
Backcasting módszer alkalmazásának lehetőségei
Az utóbbi években egyre több olyan megközelítés és módszer jelent
meg, amelyeknek közös jellemzője, hogy „a főáramú gondolkodáson és az
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ezen alapuló társadalmi és gazdasági gyakorlatokon való túllépést tartják
a fenntartható társadalom felé való átmenet szükséges feltételének” [NFFT
2012, 8.]. „A backcasting (magyarul visszafejtésnek vagy jövőből való
visszatervezésnek
fordíthatnánk)
egyik
azoknak
a
jövőkutatási
módszereknek, amelyek megpróbálnak különböző jövő verziókat kidolgozni
a társadalmi szerveződés különböző szintjein (például vállalatok, városok
vagy akár társadalmak)” [NFFT 2012, 60.]. A backcasting módszer kiválóan
alkalmazható lehetne fürdővárosok esetében, mivel igazán komplex
rendszerek hosszú távú fejlesztéséhez alkalmazható.
„A backcasting része a jövőkutatási módszerek egy tágabb
halmazának, amelyet normatív szcenárió-építésnek nevezhetünk” [Quist Vergragt 2011, 748.]. A normativ szcenárió kifejezés azt jelenti, hogy a
jövőkép kidolgozása a szereplők részéről nem értéksemleges módon
történik. Tehát a jövőkép megalkotásánál az is számít, milyen az a vágyott,
ideális állapot, amelyre társadalmi szinten törekedni kell, és bizonyos
előfeltevések és értékek bevallottan részei a folyamatnak.
A normativ szcenarió-épités technikái közül a backacasting azért
különleges, „mivel megpróbálja megteremteni a kapcsolatot a normatív,
ideális jövőkép és a jelen között” [NFFT 2012, 60.]. Ennek eredményeképp a
jövőből fejti vissza a szükséges lépéseket, hátrafelé mozogva, lépésrőllépésre, hogy a jövőképpel kapcsolatos célok elérését hatékonyan tudja
megtervezni. A jövőkép végpontja általában 25-50 év közé esik. Ennek az
időtávnak az indoklására több érvet is bemutatnak a kutatók: egyrészt,
hosszabb idő kell, hogy a résztvevők el tudjanak szakadni a jelentől és elég
idejük és terük legyen egy más minőségű jövő elképzeléséhez. Másrészt a
legtöbb ember számára az időtartam, amit még reálisan tud elképzelni a
jövőből, egybe esik saját vagy gyermekei élettartalmával. Harmadrészt,
általában 25-50 év szükséges, hogy minőségileg más rendszer jöhessen
létre. [NFFT 2012]
3. ábra: A backcasting módszer felépítése
Forrás: (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, 2012, ESSRG, 105. o.)

A backcasting eltérő az úgynevezett előrejelző módszertanoktól, mivel
megfordítja a jövőt a jelennel összekapcsoló folyamat irányát (3. ábra).
„Míg az előrejelzés a jelen trendjeit extrapolálja (vetíti ki) a jövőre, a
backcasting a jövőből indul ki, és a jelen felé halad” [NFFT 2012, 104.]. A
különbség elméleti szinten az, hogy az előrejelzés a jelen trendek és
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állapotok alapján megjósolható jövőhöz szükséges lépéseket határozza
meg, míg a backcasting szerint a közeljövőben meghozott döntéseink
képesek alakítani a jövőt, így van lehetőségünk, egy kívánt, alternatív
állapot irányába eljutni. [NFFT 2012]
A backcasting igazán hatékonyan alkalmazható komplex rendszerek
esetében, amelyek alapvetően bizonytalanok és kiszámíthatatlanok. A
fürdővárosok esetében jól alkalmazható kutatási és stratégia-alkotási
módszertani megközelítésként, ahol a három legfontosabb elem:
1.
Alternatív jövőkép meghatározása – Fürdővárosok, mint
hosszútávon fenntartható desztinációk kialakítása, ahol a vendégszám és a
bevételek
növelésének
célja
összhangba
kerül
a
terület
eltartóképességével.
2.
Lépések kidolgozása a jelen felé - Hosszú távú céloknak
megfelelő szakpolitikai lehetőségek vizsgálata, érintettek minél szélesebb
körének bevonásával.
3.
Ütemezés, helyi állapotoknak megfelelően - Összetett, időben es
logikailag rendezett, kompatibilis eszközrendszer kialakítása, figyelembe
véve a fürdővárosi jellemzőket.
Összefoglalva, a backcasting egy többszintű normatív megközelítés,
amely széles idősávot tud lefedni, miközben a jövő egy alternatív vízióját
hozza létre, ideális esetben az érintettek minél szélesebb körét bevonva.
Esettanulmány: Hévíz területfejlesztési koncepciója,
a turizmus pozitív és negatív hatásai
A
legismertebb,
legrégebbi
és
egyúttal
a
legnagyobb
vendégforgalommal rendelkező hazai gyógyhely Hévíz, ahol a komplex
gyógyturisztikai kínálat történelmi gyógyászati hagyományokon és
fürdőkultúrán alapul [Hajnal – Köbli 2014].
Hévíz TDM stratégiája nem nyilvános, így ennek vizsgálata nem állt
módomban. Hévíz városa azonban kettő olyan településfejlesztési
koncepcióval is rendelkezik, amelyek hosszútávon, komplex módon
vizsgálják meg a térség adottságait és a fejlesztési céljait, valamint a
problémás területeket. A Hévízi kistérség területfejlesztési koncepciója
(2008-2018) a kistérség nyolc településének állapotát és hosszútávú
tervezési lehetőségeit vizsgálja, míg Hévíz Város Integrált Városfejlesztési
Stratégiája (2008) a rövidtávú fejlesztési tervek konkrét megvalósításában
játszik kiemelt szerepet. Mindkettő koncepció a 2008-2009-es válság előtt
készült, így számos, a jelenlegi gazdasági helyzetben még Hévízen is
nehezen megvalósítható elképzelést vázol fel. A keresleti és a kínálati oldal
is változott azóta kis mértékben a fürdővárosban (medical turizmus
szerepének növekedése, orosz vendégkör megjelenése). A célkitűzések
között viszont szerepelnek korszerű, innovatív, rendszerszemléletű és
környezetvédelmi szempontból jelentős fejlesztési tervek és stratégiák,
amelyek kidolgozása gazdasági helyzettől függetlenül is szükségesek a
térségben (3. táblázat).
A cél egy olyan komplex fejlesztéssorozat végrehajtása a településen,
amely révén Hévíz nemzetközi gyógyhelyi funkciója megerősödik. Nagyon
fontos az egyensúly felé való elmozdulás kistérségi szinten, hogy a környező
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településekkel történő együttműködéseket megfelelő hatékonysággal
kihasználják. Különösen igaz ez a termelő ágazatok esetében, például a
mezőgazdaság térségi fejlesztése révén (helyi termékek, ökogazdaságok),
ahol a termelési feladatokban a környező falvak, az értékesítésben pedig
Hévíz városa kapna kiemelt szerepet.
3. táblázat: A Hévízi kistérség fejlesztési célpiramisa (2008-2018) részlet
Forrás: Hévízi kistérség területfejlesztési koncepciója (2008) alapján
szerk. Köbli Á. (2015)
A térség fejlesztése szempontjából alapvető célkitűzések a Hévízi
kistérség területfejlesztési koncepciójában (2008-2018):

1. Meglévő
természeti- és
környezeti
értékek
megőrzése és
megóvása

Ökológia
állapotok

2.
Területi
szinten
fenntartható
gazdasági
struktúra
kialakítása

Stabilitás

3.
Lakosság
életminőségének
fejlesztése

Élhetőség

4.
Magas
színvonalú
szolgáltatásokkal
jól
ellátott,
értékekben
gazdag környezet
és
vonzó
települések
kialakítása

5.
Emberi
erőforrás
fejlesztése,
bővítése,
egyúttal
a
kistérségi
egyensúlyra
törekvés

Fürdővárosi miliő

Lokalitás

A fürdővárosok esetében a turizmus kiemelt szerepe révén sok olyan
hatás éri a helyi lakosságot, ami más településeken nem, vagy csak kis
mértékben jelentkezik. 2013 tavaszán Hévízen végeztem felmérést, hogy
melyek a legjelentősebb pozitív, illetve negatív hatások, amelyet
egyértelműen a turizmusnak tulajdonítanak. A kutatás során, reprezentatív
módon, 80 fő állandó lakost kérdeztem meg (Hévíz lakosságának 1,8%-a).
4. ábra: A turizmus legjelentősebb pozitív hatásai Hévízen
Forrás: Köbli Á. 2013
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A válaszok a 4. ábrán látható szófelhőn láthatóak, ahol minden szó
betűméretének nagysága a válaszadók említésének gyakoriságával
arányos. A legfontosabb pozitívum a tiszta és rendezett környezet a
településen, amelyet a turizmusnak tulajdonítanak, ez az élhetőség egyik
alapfeltétele. A településkép után elsősorban gazdasági hatásokat
említettek, a válaszadók több mint harmada kiemelte a jó
munkalehetőségeket, sokan a magas életszínvonalat és a jó anyagi
helyzetet is. A város infrastruktúráját fejlettnek értékelték, amely az állandó
fejlesztéseknek köszönhető. A szervezettséget és a színes programkínálatot
szintén a turizmusnak tulajdonították.
Kutatásomban a válaszadók harmada (32,5%) nem tudott olyan
negatív hatást említeni a fürdővárosban, amelyet a turizmushoz köthetne.
A többi válaszadó (67,5%) által leggyakrabban említett negatív hatások az
5. ábrán láthatóak.
5. ábra: A turizmus legjelentősebb negatív hatásai Hévízen
Forrás: Köbli Á. 2013

A turizmus jellegéből adódik, hogy negatív hatások is érik a lakosságot.
A legerősebb turizmushoz köthető negatívum a magas árszínvonal, a
termékek, élelmiszerek, szolgáltatások magas ára. Nagyon sokan
említették, hogy a külföldi vendégek árszínvonalához vannak az árak
igazítva, így a mindennapi megélhetés jóval drágább, mint például a
szomszédos Keszthelyen. Az árak az orosz vendégek megjelenésével
tovább emelkedtek.
A másik problémás terület a megnövekedett autóforgalom a
városközpontban, illetve a parkolási nehézségek. Ezen a problémán
próbáltak enyhíteni a nemrégiben megépült várost elkerülő úttal,
amelynek keretében áthelyezésre kerül az autóbusz pályaudvar és egyéb
a
városközpont
forgalomcsökkentését
támogató
fejlesztések
is
megvalósulnak.
A válaszadók negyede említette problémaként a Hévízi-tó túlzott
igénybevételét, amely jól mutatja, hogy a helyi lakosok tisztában vannak a
tó védelmének fontosságával, és a természeti értékek sebezhetőségével.
Ennek köszönhető a helyiek nagy hatású fellépése például a nyolcvanas
évek végén a Nyirád térségében történő bauxitbányászattal szemben,
amely veszélyeztette a Hévízi-tó állapotát és a helyiek megélhetését, illetve
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a 2000-es évek közepén, egy a Hévízi-tó közvetlen közelébe, védett
lápterületekre tervezett luxusszálloda elleni tiltakozás, amely súlyosan
veszélyeztette volna a tó ökológiai egyensúlyát. Hévízen az érzékeny
természeti vonzerő és a lakosság magas életszínvonala miatt megvan a
lehetőség,
hogy
hosszútávon
vezető
szerepet
vállaljanak
a
környezettudatos település kialakításában, amely a minőségi kínálat
kialakítása szempontjából is fontos, mivel új, környezettudatos
célcsoportokat lehet a fürdővárosba vonzani.
Konklúzió
Minden település fejlesztési koncepciójában alapkövetelményként kell
a társadalmi felelősségvállalást kezelni. A fürdővárosok esetében az a cél,
hogy az érzékeny természeti és társadalmi környezet iránti felelősségvállalás
megjelenjen a turisztikai tevékenységben és a különböző érdekelt
csoportokkal kialakított kapcsolatokban.
Ha rendszerszemléletben tervezünk, akkor a jelenlegi megoldatlan,
környezeti és társadalmi potenciális veszélyforrásként létező problémák
felismerhetők és időben korrigálhatók. A turizmus okozta negatív hatások
kiküszöbölésére a helyi társadalom és a döntéshozók közösen találhatnak
megoldásokat, így a fürdővárosok hosszú távon élhetővé válnak a helyi
lakosság számára.
A backcasting módszer megítélésem szerint kiválóan alkalmazható a
fürdővárosok komplex fejlesztési terveinek kidolgozásához. A módszer
tulajdonképpen a távoli vízió és célok ismeretéből kiindulva, lépésrőllépésre integrálja a kitűzött cél eléréséhez szükséges feladatokat, ennek
köszönhetően a hosszútávú fenntarthatóság megvalósításához szükséges
gondolkodás és tervezés háttere alakítható ki.
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Az Industrie 4.0 és menedzsment kihívásai
Nick Gábor András
Széchenyi István Egyetem – RGDI, Győr, Magyarország
Absztrakt
A 2011-ben új korszak vette kezdetét a német ipar számára: ekkor került
publikálásra egy tudományos projekt, az Industrie 4.0, amely szerint a
jövőben okos gyárakban (smart factory) okos termékeket (smart product)
fognak létrehozni. Az elnevezésben szereplő négyes szám a negyedik ipari
forradalomra utal.
Az ipari forradalmakkal kapcsolatban egy tényt rögzíthetünk: hatásuk
megkérdőjelezhetetlen koruk társadalmi, gazdasági és szervezeti
változásaira.
Az Industrie 4.0 technológiai alapját két szóvirággal írhatjuk le cyberphysical systems és az internet of things.
Paradigma váltás eredményeképpen a termék és a gyártás válik
intelligensé, a termékek, a rendszerek, a gépek egymással kommunikálnak
majd közvetlenül. Felmerül a kérdés van-e kapcsolat az innováció és az
ipari forradalom között? Értelmezhetőek az innováció ismérvei, modelljei?
Az egyes ipari forradalmak milyen kihívásokat jelentettek és milyen
trendek figyelhetőek meg bennünk, mi várhat ránk a jövőben?
Milyen kérdésekkel szembesülhet egy Menedzser mindennapjai során,
amennyiben saját környezetében szeretné megvalósítani az Industrie 4.0ban megfogalmazottakat.
Kulcsszavak: Industrie 4.0, Ipari forradalom, Innováció
Bevezetés
A 2011-es Hannoveri Vásár egy új korszak kezdetét jelentette a német
ipar számára: ekkor került először publikálásra egy tudományos projekt, az
Industrie 4.0, amely szerint a jövőben okos gyárakban (smart factory) okos
termékeket (smart product) fognak létrehozni.
Az Industrie 4.0-ben megfogalmazott gondolatokat oly nagy
jelentőségűnek tartják, hogy az elnevezésben szereplő négyes számot a
negyedik ipari forradalomra való utalásként szerepeltetik.
Az ipari forradalmakkal kapcsolatban egy dolgot biztosan
leszögezhetünk: komoly hatással voltak koruk társadalmi, gazdasági és
szervezeti változásaira.
Míg a gőzgép feltalálása előtt a munka helyszíne, a végzett
tevékenység szoros kohézióban volt a háztartással addig utána a
munkahelyi élete elvált az otthoni élettől, sőt a nem csak a családfenntartó
férfi, hanem az alacsony munkásbérek miatt a nők és gyermekek is
munkába kényszerültek, nem ritkán korábbi lakhelyeiket elhagyva
városokba költöztek a megélhetés reményében.
A második ipari forradalomban alapvetően elektromos áram játszotta
a főszerepet lehetővé tette a gyártósor menti gyártást és ennek
következményeként a tömegtermelést. Megjelent és beindult a távközlés,
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amely által üzleti körökben a megfelelő információk birtoklásának
jelentősége felértékelődött.
A fejlesztésekhez szükségesé vált tőkét csak koncentrációval lehetett
biztosítani, nagyvállatok alakultak és azokon belül olyan szervezetek, mint
termelés, beszerzés, értékesítés. Ezen vállalatok élére már nem az alapító
családok tagjai, hanem hivatásos menedzserek léptek, akik már
tudományosan közelítették a rájuk bízott feladatot. Elemezték a
munkafolyamatokat, mérési pontokat definiáltak, normákat állítottak fel.
A nagyvárosokba vándorolt munkások már tömeget alkottak,
szakszervezetekbe tömörültek és képviselték érdekeiket.
A harmadik ipari forradalomként aposztrofált időszak a digitalizációhoz
köthető. Az informatika és az általa vezérelt gyártósorok új vállalati
stratégiákat és azok következményeként új szervezeteket kívántak meg.
Előtérbe kerül a globalizáció, országhatárokon átnyúló konszernek
alakulnak, a vezetőknek immár interkulturális kérdésekkel is kell
foglalkozniuk. Elérhetővé válnak ez első csoportmunkát támogató eszközök
illetve vállalatirányítási rendszerek.
A kezdetben csak tudományos elmélkedésekben megjelent Industrie
4.0, nagyon hamar utat tör / tört magának a gyakorlati életben, melyet jól
jelezz, hogy ma már talán nincs olyan ipari szereplő, aki stratégiai szinten
nem foglalkozna vele. A technológiai hátterét két szóvirággal írhatjuk le
cyber-physical systems és az internet of things.
Az ipar szereplői másképpen fognak felépülni, más termékeket fognak
előállítani, más, újszerű üzleti modelleket alkalmaznak majd és várhatóan új
folyamatok mentén fognak szerveződni.
Nincs többé szükség tehát hierarchikus információs utakra, ahol a ma
megszokott szervezeti, felelőségi döntéseket meghozzák. Összekapcsolódik
ember és objektum, a virtuális és a valóságos világ összeolvad.
Paradigma váltás eredményeképpen a termék és a gyártás válik a
gondolkodóvá, a termékek, a rendszerek, a gépek egymással
kommunikálnak majd közvetlenül. A kommunikáció eredményeképpen
pedig döntéseket hoznak meg helyettünk.
A gyártás nem központosítva, hanem decentralizáltan történik. A
termék mondja meg, mi történjen vele az adott gyártói soron. A termék
nem csak adatokat gyűjt, hanem kiértékeli azokat, majd tervez és
végrehajt.
A gyárak vélhetően specializálódnak termékre, szolgáltatásra
országhatárok nélkül piaci igényeket kiszolgálva. A szolgáltatások
globálishálózatának ideájának megvalósulása nem új keletű, már ma is
felismerhető konszernek esetében.
A forradalmak ugyan mindig köthetőek egy nevezetes időponthoz, de
ez nem jelenti, hogy előzménymentesek, azaz a jövő gyárainak alapjai már
épülnek. Egyfajta folyamatos fejlődés eredményeképpen jutunk majd el a
ma még referencia modellekben (sem) létező konkrét megvalósításhoz,
melyet majd okos gyárnak azaz smart factorynak nevezünk.
A termékek intelligensek lesznek és noha tömeg termelésnek megfelelő
áron gyártódnak, a tényleges végfelhasználó igényeinek megfelelően,
személyre szabva készülnek és jutnak hozzá, azaz egy sportcipő a vásárló
lábának szkennelését követően manifesztálódik.
A vásárlói csatornák, szokások diverzifikálódnak, továbbá nem is
termékek, hanem szolgáltatások irányába fordulnak. Nem fejfájást
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megszüntető tablettát vagy vitaminokat, hanem hosszabb, nyugalmasabb
életet vásárolunk majd.
Az elképzelt jövő bármennyire is technokrata megközelítésű és alapú,
tudatos, gondolkodó menedzserek nélkül nem fogja tudni beváltani a
hozzáfűzött reményeket, sőt öncélúvá válhat, amely akár negatív
tendenciák kialakulását is eredményezheti.
Innováció és ipari forradalom
A XX-század elején az innováció első gazdaságelméleti megközelítése
Schumpeter osztrák-amerikai közgazdászhoz köthető. 1911-ben A
gazdasági fejlődés elmélete [Schumpeter 1980] című könyvében, abból a
megközelítésből indult ki, hogy a gazdasági körfolyamat alapvetően egy
egyensúlyi helyzet. A termelőket nem készteti semmi alkotó tevékenységre,
számukra csupán a fogyasztok igényeinek kielégítése a cél. Kifejtette, hogy
ezen igények minőségileg nem, csak mennyiségileg változnak.
Az innováció helyet a fejlődés szót használta melyről így írt [Schumpeter
1980] értelmezésünkben a fejlődés különálló jelenség, mely teljesen idegen
mindattól, ami a körfolyamat során vagy az egyensúlyhoz tartó
tendenciában megfigyelhető. A fejlődés a folyamat pályájának spontán,
lökésszerű változtatása, az egyensúly zavara, amely egyszer s mindenkorra
módosítja, áthelyezi a korábban létező egyensúlyi helyzetet.
Meglátása szerint az alábbi öt eset állhat fent

új termékek, javak előállítása vagy egyes javak új minőségben
történő bevezetése

új iparági termelési eljárások bevezetése, mely akár új
kereskedelmi eljárás is lehet

új piacok megnyitása

új nyersanyagok vagy félkész termékek beszerzése még akkor is,
ha azok már léteztek, csak eddig nem vették őket figyelembe

új szervezet létrehozása, mely lehet összeolvadás vagy szakadás
Rechnitzer János [Rechnitzer, 1993] a fogalmat bővítve rámutat, hogy
innováción érthetünk új emberi és közösségi viselkedési módokat is.
Az innováció témakörét tanulmányozva fel kell ismernünk az
összefüggést az ipari forradalmakkal, melyeket, mint innovációs
özönvizeket lehetne értelmezni, azaz egy olyan jelenséget, ahol az
innováció egy pontba sűrűsödve robbanásszerű módon, mindent magával
sodorva, önmagát megsokszorozva fejti ki a hatását.
Ha számba vesszük az innováció ismérveit be kell lássuk, hogy az ipari
forradalmakkal kapcsolatban is értelmeznünk kell és lehet annak
környezetét, miliőjét [Rechnitzer, 1998], diffuzióját [Rechnitzer 2005],
akadályait, kihívásait.
Az akadályok széleskörű definiálását az OSLO kézikönyv is megteszi
[Katona 2006] és az alábbi csoportokban adja meg az általa
beazonosítottakat úgy vélem ezek mindegyike kihívást jelent az Industrie
4.0 menedzserei számára.


Költség tényezők
o
magas költségek
o
pénzügyi források hiány
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Tudás tényezők
o
szakértő személyzet
o
képzett munkaerő
o
szükséges technológiák ismeretének hiánya
o
piaci ismeretek hiánya
o
munkatársak elköteleződésének hiánya
Intézményi
o
törvényi tényezők (túlszabályozás, túladóztatás)
o
nagyvárosokon kívüli infrastruktúra hiánya.
o
a piacon megfelelő projekttárs hiánya
o
szellemi tulajdonjog gyengesége
Piaci tényezők
o
kereslet hiánya
o
monopóliumok megléte

Ahogy a dolgozat más részében így a kihívások felsorolásakor is térjünk
ki a regionális megközelítésű csoportosításra.
Az innováció diffúzióját gátló tényezőket az alábbiakban definiálhatjuk
[Rechnitzer 1998] regionális szempontból:

Természeti környezet

Kulturális, mentális akadályok

Politikai akadályok

Finanszirozási akadályok

Infrstruktúrális, vagy fizikai akadályok

Emberi vagy humán akadályok
A szoros összefüggésre mutat rá, a következő modell adaptálása is,
hiszen az előttünk álló ipari forradalom mindenképpen érinti annak
szereplőit. A Triple Helix modell [ Etzkowitz H, Leydesdorf L 1997] az alábbi
markáns entitásokat definiálja

Egyetem

Vállalat

Kormány
Az Etkowitz és Leydesdorf nevével fémjelzett fenti modell azt vizsgálja
hogy ki irányit és az egyes szereplők mennyire folynak bele egymás
területébe.
Három tipikus alakzatot azonosítottak , az alapján, hogy milyen
kölcsönhatások és dinamikák tapasztalhatóak

I-es alakzat: állam irányít – Nincs alulról jövő innováció. Ez lehet
erős verziójú, erős írányítású szigorú állam által vezérelt, megkövetelt
innovációs elvárás mint ez, az egykori Szovjetuniót jellemezte, és gyengébb
mint egy néhány latin amerikai országban az tapasztalható.

II-es alakzat: erős határok, rögzített kapcsolati utak vannak a
szereplők között, melyek jól megfigyelhetőek az USA-ban és Svédországban

III-as alakzat: átfedések, klaszterek, közös célok. Ez amit célul
tűznek ki maguk elé a jövőépítő országok. Cél az együttműködés, mert ha
csökkentjük az interakciókat gátló tényezőket, megnyílik az út a (közös)
fejlődés előtt.
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Megítélésem szerint a III. alakzat jól definiálja az Industrie 4.0-ban
megálmodott kapcsolatokat, azaz az egymás értékeit kihasználó, arra
üzleti folyamatokat, tudástranszfert építő együttműködő hálózatok
létrejöttét.
Kritikaként felmerülhet, hogy az első két ipari forradalomban az
egyetemek és a kormányok szerepe csekély volt, de meggyőződésem,
hogy ez a tendencia változik és mint az a digitalizáció korában már
megfigyelhető is jelentőségük alapvető. Kormányok és egyetemi kutatások
nélkül ma nem lenne Internet. A tendencia folytatódik és egyre szorosabb
együttműködés kell a három szereplő között.
Kihívások
Tekintsük át röviden milyen kihívásokat jelentettek az eddigi ipar
forradalmak korukra regionalista megközelítésből, figyelembe véve a tér és
társadalom mint befolyásoló tényezők jelentőségét.

A gőzgép feltalálása előtt a munka helyszíne, a végzett
tevékenység szoros kohézióban volt a háztartással. Utána a munkahelyi
élet elvált az otthoni élettől

A gyárak területi elhelyezkedése miatt városokba költöztek az
emberek.

Beindult a távközlés, felértékelődött a megfelelő információk
birtoklásának jelentősége a tartózkodásihelytől függetlenül.

Tőke koncentrációra volt szükség, megalakultak a nagyvállatok

A cégvezetők nem az alapító családok tagjai, hanem külsős,
tanult menedzserek.

A munkások tömeget alkottak, létre jönnek a szakszervezetek

Előtérbe kerül a globalizáció, országhatárokon átnyúló konszernek
alakulnak, a vezetőknek immár interkulturális kérdésekkel is kell
foglalkozniuk.

Megjelenik az otthoni munkavégzés lehetősége. Hogyan
motiváljuk, integráljuk a távoli beosztottat. Leszenek-e klasszikus csoportok,
szervezeti egységek, hogyan alakul a vállalaton belüli társadalom
Szeretném a kiemelni a munkavállaló és a munkáltató telephely
választására vonatkozó dilematikáját, hiszen láttuk, hogy a munkás
kényszerből van racionalitásból az ipari forradalmak hatására költözik.
Mi következik ebből a jövőre nézve. Egyesülnek a lakó és az ipari
parkok Erőforrás optimalizáció céljából, mert jó ötletnek tűnik a gyár hűtőfűtő berendezéseinek felesleges kapacitásait a dolgozok házaiban
levezetni. Ugyan akkor ez számtalan kérdést is fel vett:

Milyen mértékű lesz a szimbiózis, milyen kontrollt gyakorol a
vállalat a szomszédságában felépült munkásházakra ? Pl. Internet
hozzáférés korlátozása

Vállalati kultúra átadása már a dolgozok gyerekeinek a vállalati
óvodába. Mi van a beosztott gyereke megveri az igazgatóét?

Társadalmi, Kulturális iránymutatás: Visszatér a közös filmnézés,
színház látogatás?

Lehet-e elszakadni, kilépni, vagy élethosszig aláírjuk a
munkaszerződésünket?
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Megszűnik a tömegközlekedés, mert nem kell ingáznom? ez jó
nekem, de ha nincs ingázás, akkor nem kell közlekedés, végeredményben
minek az autó gyár?

Hogyan alakul át a város térszerkezete? Hogyan viszonyulnak
egymáshoz az új csomópontok?
Másik gondolati szállat elindítva, hogy viszonyul majd a munkavállaló a
gépekhez és azok hogyan épülnek majd be a szervezetekbe. A jövőben
ismét szétrongáljuk őket, mint azt tettük a történelem korábbi
periódusaiban?
Ha elfogadjuk, hogy a gépek és kérdeznek, terveznek, döntenek akkor
felmerül a kérdés, hogy mi lesz a menedzserek szerepe:

Kell-e főnök? Mit fog csinálni?

Ki lesz a főnök? Korai gyárakat mérnők, később
közgazdász végzetségüek irányították. Ez hogyan változik.
Esetleges egy informatikus vagy egy gép lesz a vezérigazgató?

Egyedül vagy csoportban dolgozunk majd. Ki lesz a
munkatársam két robot és egy ember?
A fentieken túl létkérdés lesz az alábbi felsorolásban megadott
kihívások megválaszolása a jövő menedzserei által.

Szabványosítás nélkül nincs együttműködés
o
Referencia Architektúra szükséges
o
Pontos Interface leírásokkal: Ki hol és mit ad tovább a másiknak az
értékteremtési láncban.

Üzleti modell ahogy a szervezet működik egy vállalkozás belül,
értékteremtés céljából, milyen piacon és milyen ügyfeleknek milyen
partnerekkel „keres pénzt”
o
Mindenki szolgáltatást nyújt arra a tevékenységre bárki
megkérheti őt. Pl. Festő üzem Fest mindegy, hogy autót, kerékpárt vagy
főző edényt. Nem autót, hanem utazási élményt vásárolunk pl. DVD
lejátszó
o
Kulcsszerepet kap a feladatok és felelősségek, azaz az
együttműködési modell pontos definiálása az érintett szervezetek szereplői
között.
o
Az átlag munkások az őket támogató intelligens rendszereknek
köszönhetően felszabadulnak a rutin feladatok alól. A munkavállaló
átlagos napi időbeosztása jelentős változásokon megy keresztül,
elérhetővé válik a magán és munkahelyi élet egyensúlya (work-lifebalance)

Folyamatszervezés és szervezetalakítás
o
A menedzseri szerepek (interperszonális, információs, döntési)
hangsúlya vélhetően átrendezőik. Az új világban újra kell értelmezi az
eddigi döntési módszereket, bevált vezetési stílusokat, motivációs
megközelítéseket, tudásmenedzselési-tudásmegosztási alternatívákat

Felül kell vizsgálni eddigi kapcsolati hálónk határait, meglévő
folyamataink egészét. Tekintve partnereink és vevőink új piacokon
mozognak ahol a minőség és a proaktivitás mellett a sebesség kiemelten
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kezelendő ismérvé válik. Más információkat kell elosztanunk más
idegközpontokban.

Mennyire tudjuk döntéseinket előkészíteni? Milyen eszközök
támogatják majd öntéseinket? Mennyire tudjuk őket kontrollálni?
Delegáljuk a döntéseinket és ha igen, munkatársnak vagy egyenesen egy
gépnek? Elérhetővé válik a legjobb megoldás megtalálásának ideája?

Előtérbe kerül a globalizáció, országhatárok átnyúló konszernek
alakulnak, a vezetőknek immár interkulturális kérdésekkel is kell
foglalkozniuk,
távoli
beosztottakat
is
kell
kontrollálni
e-mail,
videokonferencia illetve motiválni excel táblák, slide showk segítségével.
Végezetül adódik a kérdés, tényleg lesz újabb ipari forradalom? A
kérdésre válaszom egyértelműen igen. Alátámasztásként álljon itt egy a
Kondratyev ciklusokat ábrázoló [Lengyel, Rechnitzer 2004] saját
kiegészítésemet tartalmazó1. ábra Kondratyev ciklusok kiegészítése.
1. ábra Kondratyev ciklusok kiegészítése

Az ábra alapján úgy vélem, hogy a Kondratyev ciklus alapján igazolja,
hogy az Industrie 4.0 a korábbi trendek alapján, feltételezéseinknek
megfelelően bekövetkezik
Mit tudunk?

A hosszú hullámok 50-70 évenként érkeznek.
Ha lefogadjuk ezt, akkor a következő 6. hosszúhullám 2030-2050 körül
várható,tekintve az utolsót 1980-1990-re datáltuk, azaz pont amikorra az
industrie 4.0 megvalósulása várható

A gazdasági tevékenységek egy vagy néhány területi centrumba
koncentrálódnak
Német ország autóipari centrumaira ez ráillik, München, Stuttgart,
Ingolstadt

A regionális súlypontok, innovációs centrumok áthelyeződnek.
USA, Kína, Korea után beleillik a képbe Németország

Bázis innovációk adottak
Cyber Phisical Systeme
45


Gyárak nagyvállalatok esetében változás prognosztizált
Smart Factory / Okos gyárak
Záró gondolatok
Összességében megállapíthatjuk, hogy bármely témacsoportot is
megfogva számtalan kérdés vár megválaszolásra, az Industrie 4.0 kapcsán,
melyek közül csak néhány, önkényesen kiragadott példát volt alkalmunk
jelen dolgozat keretein belül felemlíteni, de talán ezáltal is sikerült
rávilágítani, hogy egy-egy ipari forradalom milyen komoly kihívást jelent és
egyben mekkora lehetőséget is rejt a menedzsment tudomány művelői
számára.
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A Facebook generáció self-managementje és önérvényesítési
stratégiája
Pócsik Orsolya
Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskola, Hajdúszoboszló,
Magyarország
DOSZ Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája,
Győr, Magyarország
Kutatók a generáció fogalmát a szülők és utódaik születése közötti
átlagos időszakaszként határozták meg. Ez a biológiai meghatározás a
generációt évezredekre a 20-25 éves idő intervallumban helyezte el.
A generációkat a 70-es évektől kezdődően tudatosan generációs
tipológiákként értelmezték.
A Facebook generáció jellemzői jól körülhatárolhatók. Csak néhány
fontosabb jellemző: önzőek, rövid távú szemlélettel rendelkeznek, céljuk a
versengés, és a mindenáron vezetővé válás, azonnal próbálnak
önmegvalósítani, és zseninek tartják magukat.
Napközben a generáció tagjai a saját self-management-jükkel vannak
elfoglalva. Önérvényesítenek mindenáron, mások kárára is. Folyamatosan
a visszajelzéseket keresik, hogy ki a népszerűbb, aktuálisabb egyén egy
virtuális világban.
A generáció tagjai tudatosan használják a márkaépítés eszközeit,
amelyet a web elterjedése lehetővé teszi számukra, bár sokszor kerülnek
idő szűkébe. Az én-márkaépítésük rövidtávon sikeres, hosszú távon
sikertelen. A kutatásból megállapítható, hogy elvesznek a saját
személyiségükben és nem fontosak a személyes kapcsolatok.
Kulcsszavak: énmárka, self-management, generációkutatás, kutatás
A tanulmányomban a Facebook generációt vizsgálom meg
önmenedzselési, márkaépítési és marketingstratégia használati oldaláról,
valamint a középiskolás diákjaim körében lefolytatott vizsgálatról a
témához illeszkedően. A cikk végén választ keresek, arra is, hogy hol
hibázzák el a self-managementjüket.
A generációkutatás értelmezései:
Mannheim Károly, nagyhatású szociológus írta: „a generáció fogalom
által körülírt társadalmi jelenség valójában történelmi-társadalmi
folyamatba beágyazódott összekapcsolódó korcsoport által kialakított
identitás” (Mannheim, 1938).(Tóbi, 2013)
Ez a biológiai meghatározás a generációt évezredekre a 20-25 éves idő
intervallumban helyezte el. Maga a generációs elmélet William Strauss és
Neil Howe nevéhez köthető, 1991-es tanulmányukban közölték először, de
a hagyományos életszakaszok és az ahhoz kapcsolódó felelősségek már
nem alkalmazhatók a mai gyerekekre és fiatalokra (Pócsik, 2014):
A gyerekkor nagymértékben lerövidült, mialatt a húszas és harmincas
éveinkben kialakuló, hagyományosan felnőtt felelősségek kitolódtak.
(Veres, 2010, Pócsik 2014)
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A kohorszélmény jó kifejeződése lehet egy-egy irodalmi mű, zenei stílus,
meghatározó politikai-történelmi esemény, vagy akár egy filmélmény. A
kiemelkedő kohorszélmények az egyes generációk világnézetét az egész
további életükre vonatkozóan megalapozzák. (Törőcsik, 2011)
Az 1970-es években olyan jelentős átalakulás kezdődött, amely
alapvetően módosította a társadalmak működési módját. Az információ
hatalommá vált és önálló értéket kapott az „érvényes tudás” elavulási
ideje felgyorsult, és állandó követelménnyé vált az élethosszig tartó tanulás.
(Voglné Nagy, Lippai, 2012, Pócsik 2014)
Ami közös mindegyik generációban, hogy jelentősen különböznek
egymástól. Másként tekintenek az életre, más motivációkkal rendelkeznek,
hasonló élethelyzetben máshogy döntenek, fogyasztásukat és vásárlási
magatartásukat eltérő jellemzőkkel lehet leírni. Az un. „Generation gap”
fogalom is ezt fejezi ki – generációk közti különbségek, melyek áthidalása
nem egyszerű, olykor lehetetlen. Ezért szükséges megérteni, hogy milyen
motivációk, attitűdök jellemzik a különböző generációkat, ezáltal
értelmezhetőek az eltérések, és a jövő generációi nagyobb megértésben
nőhetnek fel. A Z-generáció tagjai kivételes helyzetben vannak, hiszen
olyan korszakban élnek, amely példa nélküli az emberiség történelmében.
Az információáramlás felgyorsulása alapjaiban írta újra a világunk
működését. (Tóbi, 2013)
A magyar generációk felosztása, jellemzése:
1. táblázat: A magyar generációk felosztása
Forrás:(Hoffmann Iné, 2007, Pócsik 2014)
Generáció:

Született/kora:

Jellemvonások:

Vesztesek és
győztesek
generációja

1947-1960
(ma 67- 54 évesek)

A rendszerváltó- X
generáció

1961-1980
(ma 47- 28 évesek)

Fiatalos személyiség,
pesszimista,
Politizáló, Egoista,
Versengő
magabiztos,
pragmatikus,
magas önértékelés

Y- generáció

1981-1990
(ma 33- 24 évesek)

Gyors életritmus,
élménykeresés, ért az
új technológiákhoz

Z(appers)
(Facebook) –
generáció

1991-2010
(ma 23- 4 évesek)

aktív tanulók,
hallgatók
individualista,
extrovertált, nagy
önbizalom

Úgy gondolják róluk,
hogy:
prűd,
nacionalista,
kommunista,
régimódi
önző,
cinikus, alacsony
munkabírás,
beképzelt
elkényeztetett,
tiszteletlen,
technológiafüggő
felszínes,
materialista
internethez kötött,
„bedrótozott
nemzedék,
elidegenedés a
környezettől

A vesztes –győztes generációnak az életét jelentősen meghatározta a
politika.
A nemzedék életét történetét, életfelfogását ez a hatalmi rendszer
befolyásolta. Két fajta életstílus alakult ki: az arisztokrata és kispolgári/
munkás családmodell, amely a munkájukat és utódnevelésüket is
áthatotta.
Egy szűkebb réteg meggazdagodott, karriert csinált vagy
rendszerváltáskor privatizációba kezdett. A másik réteg szegény feltörekvő
életet élt, vagy a tanulás vagy a párt jelentette számukra a kitörési
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lehetőséget. Közülük sokan a rendszerváltáskor elvesztették munkájukat és
a későbbi érát csalódásként élték meg.
A X generáció a szüleik család mintájából okulva keményen küzdöttek
a munkahelyükön, hogy jobb életet biztosítsanak maguknak és
családjuknak.
A csoport tagjai fiatalabb korukban hozzászoktak, hogy kemény
munkával értek el mindent, ezért munkamoráljukat még ma is erősen
meghatározza a teljesítmény-elv, a szabályok és a munka tisztelete. Olykor
nehezen veszik fel a harcot a több nyelvet beszélő fiatal kollégákkal, de
hatalmas a megfelelési kényszerük. (Kovach-Kuczi, 2006)
Az X generáció a mai 38-40-50 évesek generációját jelenti. Ezen
csoport tagjai már részesei voltak az információtechnológia gyors
fejlődésének, nem idegen tőlük a számítógép, de többségük még
ragaszkodik a kézi íráshoz, illetve inkább telefonál e-mail helyett. (Pál, 2013)
Az X generáció tagjai az új technikai vívmányokat nehezebben
fogadják be, mint a későbbi, fiatalabb generációk, de képesek
megújulásra, és sokkal könnyebben alkalmazkodnak a felgyorsult élethez,
mint az előző generációk. Előbbiek talán annak tudhatóak be, hogy a mai
40-50 évesek fiatalon lázadók voltak és szüleik úgy tekintettek rájuk, mint
egy kezelhetetlen generációra. (Pál, 2013)
A generáció tagjait különböző politikai nézetek és sokszor ellentmondó
társadalmi hatások formálták, ezért a csoport folytonos harcban van
környezetével és önmagával, hogy igényeinek megfelelő társadalmi
pozíciót, jövedelmi helyzetet és státust érjen el. (Pál, 2013)
Az Y generáció tagjainak megszületése - bizonyos megközelítések
szerint - az 1970 és a 2000-es évek eleje közé tehető. A csoportra jellemző a
gyakorlatiasság és a „technológia- őrület”, hiszen nagyrészt már kisiskolák
korukban találkoztak a számítástechnikai eszközökkel és a mobiltelefonnal.
(Pál, 2013)
A csoport tagjaira jellemző, hogy a mának élnek, nem terveznek hosszú
távra, valamint a legfontosabb számukra, hogy mindig jól érezzék
magukat. Kiemelten kötődnek barátaikhoz, akikkel a közösségi oldalakon
keresztül is tartják a kapcsolatot. Nem csak saját nemzetükhöz tartozó
társaikkal barátkoznak, hanem külföldiekkel is könnyen kapcsolatot
létesítenek, és elfogadják a kulturális különbségeket. (McCrindle –
Wolfinger 2010, Pál, 2013)
Életüket az is jellemzi, hogy könnyen elfogadják a változást, hiszen
ebben nőttek fel. Ennek ellenére nem tekinthetőek beletörődőnek, és a
változást inkább önmaguk generálják, mint hogy kényszeres elfogadnák
azt. „Számukra a siker, karrier, pénz fogalma elsőrendű fontosságú, mert
megtanulták, hogy a fogyasztói társadalomban csak ez visz előre. Már
nem „engedelmes munkaerők”, hanem sokszor öntörvényű személyiségek,
akiknek a munkahely csak egy a sok közül, amit bármikor lehet változtatni.”
(Tari, 2010, 23. p., Pál, 2013)
A mai generációk szülötteinek különlegessége, hogy a globalizáció
következtében a világ különböző pontjain élő fiatalok életét és
magatartását - legyenek ausztrálok, franciák vagy magyarok - ugyanazok
az események, folyamatok és trendek befolyásolják. Ugyanazokat a
filmeket nézik, zenéket hallgatják, és sokszor ugyanazon globális márkák
határozzák meg életüket. Amellett, hogy azonos hatások érik és alakítják
őket, további, globalizálódással összefüggő tényező az is, hogy ők maguk is
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kapcsolatban állnak egymással a világhálón, a közösségi oldalakon
keresztül (Mccrindle-Wolfiger, 2010, Pál, 2013).
A következő nemzedék a Z vagy Facebook generációként ismert
korosztály, amelyet a tanulmányomban a nemzedékeket az utóbbi
kifejezéssel fogom illetni.
Erős társadalmi felelősségtudattal rendelkeznek, és a hatalmas
mennyiség elérhető információnak köszönhetően, tisztában vannak
világunk legfontosabb problémaival is, úgy mint a terrorizmus, a gazdasági
világválság, a klímaváltozás illetve más környezeti problémák. (Grail
Research 2011, Pál, 2013)
Annak ellenére, hogy a digitális korral együtt nőttek fel es ebből
adódóan kiválóan értenek az internethez, valamint egyre okosabbak,
intelligensebbek lesznek, es hamar kiismerik magukat az újabbnál újabb
technológiai fejlesztések használatában, közben érzelmi eszköztáruk nem
fejlődik azonos sebességgel, és lelkileg sokáig gyerekek maradnak.
Ez számos problémát felvethet, ugyanis a generáció tagjai emiatt nem
mindig képesek megfelelően kezelni bizonyos szituációkat.(Pál, 2013)
Az esetében potenciálisan az alábbi eseményekhez, személyekhez
kapcsolható kohorszélmény:
− Olyan előadók kiemelkedése, mint Justin Bieber, Lady Gaga vagy
2012 legnagyobb Youtube nézettséget elérő számának (Gangnam Style)
szerzője, Psy (POPULÁRIS KULTÚRA);
− A Harry Potter és a Twilight filmsorozatok (POPULÁRIS KULTÚRA);
− Az Avatár c. film és a 3D technológia elterjedése a mozikban és az
otthonokban (POPULÁRIS KULTÚRA);
− A válság korszakának megélése (és a kapcsolódó egzisztenciális
válság átélése) (GAZDASÁGI HELYZET);
− Barack Obama amerikai elnökké választása (VILÁGESEMÉNY);
− A 2001. szeptember 11-i terrorcselekmény és annak hatása a világra
(annak ellenére, hogy a generáció nem minden tagja élte meg)
(VILÁGESEMÉNY);
− A 2004-es cunami Indonéziában és a 2011-es Japánban, utóbbihoz
kapcsolódik a fukusimai atomerőmű baleset (TERMÉSZETI KATASZTRÓFA);
− Okostelefonok elterjedése vagy iPhone jelenség; Facebook, YouTube
készségszintű használata (TECHNOLÓGIA).
Életszakasz Kohorsz- élmények Életszakasz Értékek
Preferenciák Piaci viselkedés Forrás: Smith & Clurman (2003: 32) 9 ,
(Tóbi, 2013)
Ezt a generációt még éveken keresztül érhetik olyan hatások,
amelyeket későbbiekben kohorszélményként írhatunk le. Ezek felismerése
fontos, mert befolyásolják az adott csoport fogyasztói attitűdjét. (Tóbi,
2013)
Facebook gereráció jellemzői összefoglalva


köré.



Önzőek és rövid távú szemlélettel rendelkeznek.
Elsősorban virtuális, hálózati kapcsolatokat építenek ki maguk
Céljuk a versengés, és mindenáron vezetővé válni
A generáció tagjai zseninek gondolják saját magukat
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Azonnali önmegvalósítás a céljuk.

Hisznek a közös erőfeszítésekben, a csoportmunkában, bár
alkalmazni már kevésbé tudják azt hiszen, - ha rejtetten is - de
individualisták.

Az IT/ az informatika a lételemük.

Értékeink között szerepel a rugalmasság, mobilitás, a széleskörű,
de felszínes tudás, sikerorientáltság, és kreativitás.

Egyéb jellemzőik lehetnek: individualisták, szabadságvágy, nem
tisztelik a hagyományokat, a tudáskeresés új formáit választják, fordított a
szocializációjuk, szemtelenek, távmunkát, és a részmunkát részesítik
előnyben, kedvelik az interim menedzsmentet, alábecsülik a soft skilleket
(pl. a szervezési készségeket, a felxibiltást, és a csapatmunkát), és az
érzelmi intelligenciát (EQ-t).

Pán Péter szindrómában szenvednek, vagyis 25 évesen még a
szülőkkel laknak, és zsebpénzt kapnak.

Karrierjüket a celebek világa formája, őket próbálják követni, a
személyiségjegyeiket másolni.

Andy Warhol után szabadon szinte mindannyian hisznek benne,
hogy jár nekik a 15 perc hírnév
Digitális lábnyomokat- selfie-ket, posztokat, balogokat hagynak
maguk után.

Tudásukat ritkán osztják meg, vagy csak ha az érdekükben áll,
vagy kényszerítik őket.
Forrás: (Bencsik, 2013 nyomán)
Self-management és a Facebook generáció self-managementje
A self-managelést úgy mondhatnánk, hogy egy egyénnek a saját
maga előrejutását, érvényesítését segítő, népszerűsítő tevékenység.
A self-management készségei a jó néhány emberi készségből
építkeznek, és az egyén eltérő stratégiai módokon kombinálja azokat a
saját céljai és szükségletei érdekében.
A sikeres self-management azonnali és állandó online jelenlétet követel
a mai rohanó világunkban. A self-management alapvetően annyit jelent,
hogy megfelelő időben élünk lehetőségeinkkel.
Vagyis összefoglalóan, mivel lehet "eladni magunkat"? Felkészültséggel,
szakmai kompetenciákkal, öntudatos viselkedéssel, higgadt, választékos
kommunikációval,
szemkontaktussal,
mosollyal,
türelemmel,
nyugodtsággal,
érdeklődéssel,
nyitottsággal,
mindig
éljünk
a
kisugárzásunkkal. Figyeljünk a benyomáskeltésre, első benyomást nem
lehet megismételni. Legyenek céljaink és ezeket meg is tudjuk fogalmazni.
Miért? Mert hatékonyabban érhetjük el a sikereinket. A célok
megalkotásánál fontos a realitás. Hosszú távon nagyon rosszat teszünk
magunkkal, ha tökéletes önmenedzseléssel eladjuk magunkat, de a
feladat messze túlmutat rajtunk és a kudarcok folyamatos szorongássá
nőnek és megkeserítik a hétköznapjainkat. (Hegedűs, 2014)
A kérdőíves megkérdezés során számba vettem a legfontosabb
személyiségjegyeket, amelyek szükségesek a self-management-hez. Ezeket
hozzárendeltem 1-5-ös skálához, majd besoroltam a 4= fontos, 5= rendkívül
fontos értékekhez. (Csak azokat hagytam meg, amelyeket a tanulók
valóban fontosnak vagy rendkívül fontosnak tartottak.)
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2. táblázat: Self-management személyiségjegyeinek preferenciái.
Forrás: saját szerkesztés
Személyiségjegyek, amelyek
4
5
szükségesek az self-manage-eléshez
Kitartás
x
Motiváció
x
Prokativitás
x
Kreativitás
x
Eredményorientáltság
x
Kapcsolatteremtő készség
x
Kommunikációs készség
x
Prezentációs készség
x
Asszertivitás
x
Érett személyiség
x
Egyéniség
x
Láthatjuk, hogy a számukra értékes tulajdonságok közül a proaktivitást,
kreativitást, asszertivitást nem tartják elengedhetetlennek.
Kitartónak gondoljuk magukat és a kitartás erény számukra. A feladat
megoldásaikból és élménybeszámolóikból kitűnik, hogy félbe hagynak sok
mindent az életük folyamán.
Motiváltság és eredményorientáltság is fontos számukra, amely
elsősorban a státusz szimbólumok megszerzésére összpontosulnak. A
folytonos online jelenlét magában hordozza a prezentációs-,
kommunikációs-, kapcsolatteremtő készességet.
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a self-management-jük eszköztára
a következőkből tevődik össze:

Próbálják önállóságukat növelni, akár a másik egyén kárára is:

Önmagunk definiálása nap, mint nap, arról, hogy kik is ők
valójában, folyamatos online jelenléttel párosítva, blogokat írnak,
bejegyzéseket, kommenteket-, vagyis digitális lábnyomokat- hagynak
maguk után.

Egy folytában az ön-aktualizációra törekszenek, ami elsősorban
megint az online jelenlétben teljesedik ki.

Idő-managementjük, idő-optimalizálásuk tág határok között
mozog és kiegészül csapnivaló szervező képességgel

Önszabályozásukban nincs jelen a kontroll, számukra minden
megengedett.
Facebook generáció márkaépítési jellemzői
A self-management-jük talán legfontosabb eleme a márkaépítésük.

Tudatos márkaépítést hajtanak végre, vagyis ezen belül az
énmárka (personal branding) építését.

Mottójuk lehetne, ha nem vagyok online, nem is létezem. (Pócsik,
2014)

Hatáskeltés, benyomáskeltés jó, és rossz tulajdonságokkal együtt

A web elterjedése tette lehetővé, hogy bárki nevéből,
személyiségéből személyes márka lehessen.
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A személyes márka, tehát nem más, mint a másokban rólunk létrejött
kép, ami a velünk való találkozások, tapasztalások alapján alakul ki az
egyénekben.
A tudatos personal branding (énmárka) építése, amelyet a Facebook
generáció is felhasznál, s amelynek elemei a következők:

Az egyén vagy a társadalom számára értékes, a célcsoportot
érdeklő tartalomhoz szóljanak hozzá, folyamatosan bővített formában

Próbálják növelni az interakciót, aktivitást ösztönzése mások
számára. Ha reagálnak a bejegyzéseire, odaírhat, kinyilváníthatja
„szakértelmét”, hozzáértését, és hagyott maga után valami nyomot.

Mindenre reagálással élnek (mailekre, kommentekre, személyes
véleményekre)

Hosszú távon is tartható színvonalra kell törekedni (pl. ne
engedélyezzünk kommentet, ha nincs időnk olvasgatni és reagálni)

Fontos szabály az üzenet legyen szinkronban az énmárka
pozícionálásával
Kutatásom eredményei
A kutatásomat a korábbi munkahelyemen, a Hajdúszoboszlói Bocskai
István Szakképző Iskolában végeztem. Arra voltam kíváncsi, hogyan is
definiálják magukat, milyen karakterisztikus vonásokkal bírnak.
A kutatásomat az alábbi hipotézisekre támasztottam:

-Énképük túlzó, sokszor irreális.

Önérvényesítenek minden áron.

A közösségi oldalakat csevegésre és önkifejezésre használják fel.
A legelső kérdésem az volt, hogy hol tanulnak a középiskolás diákjaim,
a kérdéssel arra voltam kíváncsi mennyire reális az énképük. A
szakközépiskolás
tanulóim
81%-a
vallotta
magát
ténylegesen
szakközépiskolásnak, a szakiskolások 19% -a pedig szakiskolásnak. A
valóságban a szakközépiskolások arány a 71% volt, míg a szakiskolásoké
29%:
Tehát elmondhatjuk, hogy a diákok tudatosan építik fel saját
személyiségüket, s ez nem mindig a valóságot tükrözi. A külvilág felé
többek szeretnének lenni, mint akik, ezért képesek akár többnek hazudni
önmagukat is.
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1. ábra: Szakközépiskolások és szakiskolások aránya a kutatásban
Forrás: saját szerkesztés
100%
80%
60%

Szakközépiskola

40%

Szakiskola

20%
0%
Diákok

2. ábra: Számítógéppel/okostelefonnal rendelkezők aránya.
Forrás: saját szerkesztés
100
90
80

Rendelkezik
számítógéppel/
okostelefonnal?

70
60
50
40

Egyikkel sem
rendelkezik.

30
20
10
0
Diákok

A kérdésem az volt, hogy van-e saját számítógépe, okos telefonja a
diákoknak? A megkérdezett tanulók 5, 1% - ának nincs, vagy esetleg
régebbi típusú készüléke van.
A kérdésem az volt, hogy saját maguk értékeljék, hogy van-e
szabadidejük. A megkérdezettek 51 % rendelkezik szabadidővel, saját
bevallása szerint a 49%-uknak nincs szabadideje, vagy nem tudja
értelmezni a szabadidő fogalmát.
A következő szabadidős tevékenységeket értékelték:
a. Az olvasás 52%-ra jellemző
b. A televízió nézés legtöbbjükre jellemző (79%)
c. Internet használata: nagy jellemző 80%
d. Számítógépes játék: nem nagyon jellemzőjük- 30% alatt
e. Mozi, színház: kevéssé jellemző rájuk- 20% alatt választották
f. Egyéb tevékenység: nagyon jellemző (pl. többen odaírták a kérdőívre
a „szórakozóhelyet”, „kocsma” kifejezés)
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3. ábra: A középiskolások szabadidejének eltöltése
Forrás: saját szerkesztés
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eltöltése:

Egyéb

Ha internetezek- kérdésre a következőket válaszolták:
3. táblázat: Internetezési szokások preferenciái
Forrás: saját szerkesztés

a,
Hírportálokat
látogatok:
b. Tanulást
segítő
oldalakat
látogatok:
c. Csevegnek
az interneten
keresztül
(Facebook,
Messenger
stb.):
d. Interneten
játszom:
e. Stratégiai
játékokat
játszom:

Nagyon
nem
jellemző:
x

Kissé
jellemző:

Közepesen
jellemző:

Jellemző:

Nagyon
jellemző:

x

x

x

x
x

A következő kijelentéseket tették még a Facebook generáció tagjai, a
kérdőíves kutatásomban:

Otthon vagy mindenhol neteznek, mert mobil netjük van.

Szívesebben választják a barátokkal való találkozást, akik
tulajdonképpen inkább csak haverok, vagy időszakos ismerősök.

Saját bevallásuk szerint meglehetősen tudják érvényesíteni az
akaratukat másokkal szemben.

Véleményük szerint „meglehetősen tudják magadat kontrollálni”
egy vitában az interneten keresztül- a kérdés csak az, hogy akkor miért
egyre ismertebb jelenség a generáció körében a cyberbulling, vagyis az
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internetes agresszió?

Szerintük egy személyes vitában „kevéssé” vagy éppen
ellenkezőleg „meglehetősen képesek magukat kontrollálni”.

Legszívesebben a személyesen beszélgetést részesítik előnyben,
vagy elég nagy létszámú tanuló minden közeget szívesen használ
beszélgetésre. Imádnak önkifejezni és szerepelni.
SWOT analízis
4. táblázat: A Facebook generáció self-managementjének SWOT analízise
Forrás: saját szerkesztés

Lehetőségek (O):
Fejlődhetnek webkezelésben
és self-managementben

Veszélyek (T):
- időmanagement-tel
problémáik vannak
- eltűnnek a barátok

Erősségek (S):
- tudatos az image-építésük
- tudatos a kommunikációjuk
- tudatos kapcsolati háló
kiépítése
Támadó stratégiák:
- tudattalan gerillamarketing,
amely kis költségekre és nagy
figyelemfelkeltő hatásokra épít
Védekező stratégiák:
- saját kommunikációs eszköz
- 24 órás online jelenlét
- minden áron ki akarnak tűnni

Gyengeségek (W):
- megjelenek a tudattalan
elemek az én márkájukban

Fejlesztő stratégiák:
- egyszerű, könnyen
megjegyezhető neveket
adnak maguknak, amelyhez
logó vagy márkanév is társul
Elkerülő stratégiák:
- a számukra értéktelennek
gondolt személyeket mellőzik
a kapcsolati hálójukból
- nincs a fiataloknak ideje
egymásra

SWOT analízist készítettem a Facebook nemzedék stratégiáinak
feltárására, hogy ez által is könnyebben megismerhetőek legyenek.
Mivel tudatosan élnek és kommunikálnak, a kapcsolati halójuk is
szerteágazóbb. Szinte mindig van egy ismerősük, akiktől segítséget
kérhetnek, és mivel élénk társasági életet élnek, ezért közösségi identitásuk
és gondolkodásuk is erős.
A személyiségük és kommunikációjának gyengesége, hogy én
márkájuk
tele
van
tudattalan
elemekkel,
amelyek
a
metakommunikációjukban nyilvánul meg. (Gondolok itt az énkép
bemutatására, vagy az érzelmek eltúlzott kifejezésére.)
Lehetőségeik a web és internet alapú technológia professzionális
tudásában rejlik. Ez persze kihat a self-managementjükre is.
A generációs problémák az állandó időzavar és időbeosztásból
fakadnak, valamint abból, hogy a baráti kapcsolataik felszínesek.
A self-managementjük négy fajta modellből vagy ezek kombinációiból
építkezhet, amelyeket beépítenek a személyiségükbe.
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Összegzés
Önérvényesítésük és sef-managementjük rövidtávon sikeresnek
mondható. Hosszútávon azonban már nem működik. A fiatalok képtelenek
önmagukat managelni hosszú távon, ami egyrészt a stratégiájuk hibáiból
fakad, másrészt nem mindig tudatosan cselekszenek, elvesznek a
részletekben és csak magukkal törődnek, tehát önzőek.
Hova vezet a túlzásba vitt önérvényesítés?

Eltűnnek a barátok, vagy ténylegesen nem is léteznek, csak
érdekkapcsolatok halmaza lesz

Nem fontos a szabadidő, ha van is haszontalanul töltik többnyire.

Túlzásba viszik az egoizmust, nem tőrödnek a másik egyénnel.

A fiataloknak nincsenek céljai.

Készen kapnak meg mindent a szüleiktől, nem kell küzdeniük
semmiért.

Nem becsülnek meg semmit, sem a kapcsolati tőkéjüket, sem az
értéktárgyaikat.

Nem jól osztják be az idejüket, mindenhonnan elkésnek. Így
elmondhatjuk, hogy gondjaik vannak az időmanagement-tel.
Megoldás lehetne az önkontroll tudatos figyelése, kellő önismeret,
korlátozott önbizalom, és önelfogadás. Kevesebb gondot kellene fordítani
külsejükre, és (ön)prezentációjukra.
Több időt a kellene fordítani a határidőnaplójuk követésére és a
személyes kapcsolataik ápolására.
A tudatosságot tudják ebből leginkább tökélyre fejleszteni. Az
önismeretük még nem lehet tökéletes, hiszen a személyiségük
folyamatosan változóban van. A kellő szakmai felkészültség, a mely kellő
szakmai munkára épülne nem az erősségük.
A márkaépítésük is rövidtávon sikeres, holnap még emlékeznek a
fiatalokra, holnapután már nem. A márka bevezetése és pozicionálása
nem jó irányba indul el, és hosszú távon sikertelenséghez vezet. Hosszabb
idő elteltével sajnos minden fiatal sablonos, nincs köztük egyéniség. Ma
már közhely, hogy egy jó márka pedig ismert és elismert, minőséget
közvetít, egyedi és megbízható. Ezeket pedig, akkor a legtöbb fiatal csak,
akkor tudja teljesíteni, ha változtat önmagán.
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Absztrakt
Jelen tanulmány az otthoni filmnézés főbb jellegzetességeinek feltárása
mellett az egyetemisták otthoni filmfogyasztásához köthető döntéseket
befolyásoló környezeti hatásokat vizsgálja (cél a főbb elméleti
összefüggések felfedése, míg az egyetemisták szokásainak és elvárásaival
kapcsolatos primer kutatás már nem a tanulmány része). Mindemellett a
tanulmány arra is keresi a választ, hogy milyen lehetőségek jöhetnek
számításba annak érdekében, hogy a filmforgalmazók visszatereljék a
fogyasztókat a legális útra. Továbbá, hogy a feltárt tartalomfogyasztási
szokásokhoz és modern elvárásokhoz igazodóan milyen lehetséges
alternatív eljárásokkal, vagy épp más iparágakban (mint például a
számítógépes játékszoftverek digitális terjesztésével foglalkozó Steam vagy
Origin rendszerek esetében) már működő üzleti modellekkel – melyek akár
életképesnek bizonyulhatnak a filmek alapvetően illegális letöltésére
szakosodott felhasználók körében is – lehetne felváltani a jelenlegieket.
Kulcsszavak: Filmfogyasztás, Filmnézés, Magatartás, Kultúra, Letöltés
Bevezetés
A mozis, illetve otthoni filmnézés kifejezetten hangsúlyos szerephez jut az
egyetemisták életében, ahogy ez a szabadidő felosztását vizsgáló korábbi
kutatások eredményeiben is megjelent (Ságvári 2009). Az otthoni filmnézés
egyre növekvő szerepe jól nyomon követhető emellett a különféle
számítógépes tevékenységeket vizsgáló felmérésekben is (Rácz 2010).
Mondhatni a digitális multimédia új korszakát éljük, amelyben jelentős
átalakulás előtt áll a filmforgalmazás is, különös tekintettel az internetre
(Deák 2008). Az internet kapcsán rendszerint legjelentősebb kihívásként az
iparág számára az online feketepiac szokott megjelenni.
A kihívás
azonban egyben lehetőséget is jelenthetne, amennyiben az újfajta
kultúrafogyasztási
szokásokhoz
alkalmazkodva
–
a
veszteségek
minimalizálása és a különféle kalózoldalakkal szembeni reménytelen
küzdelem helyett – a filmforgalmazók az előnyükre is fordíthatnák a
jelenséget (ha például a zeneipar vagy épp a tőlünk nyugatra már
elterjedt on demand médiaszolgáltatók mintájára versenyképes
alternatívákat kínálnának az illegális letöltésekkel szemben).
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A fogyasztók vásárlását befolyásoló tényezők
Otthoni filmnézést meghatározó főbb technológiai változások
Az otthoni filmnézésben a legnagyobb változást a digitális forradalom
hozta meg, kezdetben a DVD villámgyors elterjedésével (Lobenwein és
Pápai 2000), majd a Blu-ray technológia megjelenésével, mely elősegítette
a HD felbontású filmek nappaliba költözését. A második, napjainkat is
meghatározó hullámot a gyakorlatilag korlátlan sávszélesség melletti
internet tömeges elterjedése hozta meg. 2014-es adatok alapján a magyar
népesség több mint 74%-a használ internetet (Internet World Stats 2014).
Mindamellett mondhatni a digitális multimédia terjedésének új korszakát
éljük, ahol a tartalmak jelentős hányadát a felhasználók állítják elő. Még a
filmszakma is mintha csak most térne magához a sokkból, amibe az
interneten elszabadult amatőr filmkészítés robbanásszerű elterjedése után
került. Pedig van mit átgondolni, hiszen ahogy a fogyasztók lassan
áthelyezték a filmnézés helyszínét a mozikból a saját otthonaikba (azonban
nem szabad ebben az átalakulásban a mozi jelentős visszaszorulására
következtetni, a különböző médiumok eltérő igények kiszolgálásával gond
nélkül megférhetnek egymás mellett), úgy jelentős átalakulás előtt áll a
filmforgalmazás is, különös tekintettel az internetben rejlő lehetőségekre
(Deák 2008). A folyamatosan fejlődő film- és hangtömörítő eljárások
elterjedésével sokat nyert mind az illegális, mind a legális interneten
terjesztett film, melynek keretében egyre jobb minőséget tudnak egyre
kisebb méretben letöltésre, vagy épp a video streaming technológia
segítségével azonnali megtekintésre kínálni (Ozer 2011).
Csoporthatás és véleményvezetők
A fogyasztó magatartására kifejezetten nagy hatással van a közeli
környezet, különösen azok a csoportok, melyeknek tagja vagy tagja
szeretne lenni (Hofmeister-Tóth 2006). A csoporttal való azonosulási vágy a
klasszikus termék- és márkaválasztáshoz hasonlóan befolyásolhatja egy-egy
megnézendő film kiválasztását. Különösen érdekes kérdés lehet ez annak
tekintetében, hogy a csoport felől érkező hatás mértéke szerinti
csoportosítás (Bearden és Etzel 1982) alapján a filmnézés besorolható mind
a látható, mind a nem látható (rejtett) fogyasztások közé. Attól függően,
hogy egyedül vagy ismerősökkel együtt néznek filmet, teljesen más
hatások érvényesülhetnek a fogyasztók döntéseiben: míg elképzelhető,
hogy az adott csoporttal egy bizonyos műfajú és típusú filmet preferálnak,
lehet, hogy egyedül otthon már valami egészen mást. Tipikus példái
lehetnek ennek a jelenségnek az amerikai szlengben „guilty pleasure”-nek
nevezett alkotások, melyeket társaságban lehet, hogy senki sem sorolna a
kedvencei közé, azonban mégis számtalanszor látták (Kelly 2007).
A csoporthatás ugyanígy rányomja a bélyegét az uralkodó filmnézési
módszer elterjedésére is. Az azonosulási
pontként megjelenő
referenciacsoport általános értékítélete a filmnézéssel kapcsolatban
meghatározhatja, hogy a film elsődleges beszerzési módszere az illegális
letöltés (hisz a film nem érdemli meg, hogy költsenek rá), vagy a vásárlás,
illetve moziban történő megtekintés.
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Napjaink egyik meghatározó jelensége a véleménymegosztás
internetes platformokon történő megjelenése is, itt gondolhatunk a
különféle internetes fórumokra, a filmekkel és filmértékelésekkel foglalkozó
weboldalakra (ahol rendszerint minden bejegyzés mellett lehetősége van
a felhasználóknak megjegyzéseket írni). Az ilyen online beszélgetési terek
további tárházát nyitják meg a véleménycserének és diskurzusnak, egyegy ilyen internetes közösség is erős hatással lehet a filmválasztásra, legyen
szó pársoros filmet méltató vagy elítélő írásról, vagy pusztán csak egy
pontszámról, amit ki tudnak osztani a film mellé, amiket a weboldal
átlagolva mutat minden látogató számára.
A filmes weboldalakon egyre gyakrabban láthatunk olyan
felhasználókat, akik – az oldal üzemeltetőinek választása révén vagy akár
pusztán az aktív tevékenységüknek köszönhetően – kiemelt helyzetben
vannak, bejegyzéseikre külön színhasználat (vagy más jelzés) hívja fel az
olvasók figyelmét, hogy az írásukra érdemes odafigyelni. Ők az online terek
(természetes
vagy
mesterséges
módon
kiemelésre
kerülő)
véleményvezetői, akik sok esetben szűrik, értelmezik és szolgáltatják az
információt a többiek számára (Hofmeister-Tóth 2006).
A véleményvezetők között is kiemelt helyet foglalnak el filmkritikusok
(kvázi piacszakértők), akik különféle filmművészeti folyóiratokba és filmekkel
foglalkozó weboldalakra írják értékeléseiket és elemzéseiket az egyes
filmekről. Ezek a rövidebb–hosszabb esszék általában sokak figyelmét
felkeltik, ennek megfelelően a hatásuk egyéni szinten vizsgálva igen
jelentősnek mondható. Az ő írásaik már túlmutatnak a film átlagos
„életszakaszán”, hisz már jóval a film bemutatója előtt elkezdik gyűjteni és
rendszerezni az információkat. Ugyanígy akár évekkel, évtizedekkel a
bemutató után is visszatérhetnek egy részletesebb – az esetleges
filmtörténeti jelentőségével foglalkozó – elemzéssel.
Észlelés és érzékelés
A figyelemre ható belső tényezőkkel kapcsolatban azt már számos
kutatás kimutatta, hogy az észlelés személyes tényezőktől is függ. Az
emberek hamarabb figyelnek fel az ismerősként ható reklámokra, amelyek
amúgy is érdeklik őket, vagy épp foglalkoznak velük, ennek megfelelően a
filmes hirdetéseket is célzottan, a leginkább releváns környezetben helyezik
el. Itt gondolhatunk a korábban már említett videomegosztó oldalakon
elhelyezett, az adott videóhoz kapcsolódó filmtrailerre, vagy egy-egy
meghatározott célcsoportot lefedő magazinban való reklámozásra. De ide
tartoznak az olyan internetes szolgáltatások is, melyek a hatalmas
felhasználói adatbázis révén – egy komplex formula segítségével, mely
számításba veszi a filmekhez köthető adatokat, mint a felhasználói
értékeléseket, a műfajt és a különböző kulcsszavakat, vagy akár a
felhasználó közösségi hálójából leszűrhető információkat – viszonylag
pontosan tudják meghatározni, hogy adott film kedveltsége esetén milyen
más filmeket érdemes az adott felhasználónak ajánlani (He és Chu 2010).
Az érzékelés marketingszempontból fontos területei közt kiemelkedő az
árészlelés, és azon belül is a referenciaár, amely a fogyasztó várakozását
mutatja arról, hogy egy adott termék mennyibe fog kerülni. Az otthoni
filmnézés esetében a DVD, illetve Blu-ray jellemző árazása a mérvadó, ami
viszont viszonylag széles skálán mozoghat, hisz a film ismertségétől és
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korától függően eltérő árazású lehet. Ez a rendszer a vásárlók szemében is
egyfajta minőségjelzőként jelenhet meg, ahol jogosnak vélhető, hogy a
mozikból éppen kivont nyári szuperfilm jellemzően drágább az
ismeretlenebb alkotásoknál.
Attitűd
A szakirodalomban általánosan elfogadott alapvető definíció szerint:
„Az attitűd a tapasztalat révén szerveződött mentális és idegi készenléti
állapot, amely irányító vagy dinamikus hatást gyakorol az egyén reakcióira
mindazon tárgyak és helyzetek irányában, amelyekre az attitűd
vonatkozik.” (Allport 1954). Az attitűdök könnyedén általánosításhoz
vezethetnek, a rossz korábbi tapasztalatok erősen rányomják a bélyegüket
az olyan filmes eljárásokra is, mint a rögtön DVD forgalmazásra készülő
filmek esetében, melyekkel kapcsolatban gyakori a fogyasztói gyanakvás
a minőségüket illetően (hiszen ha teljes értékű filmek, akkor miért kerülték
meg a hagyományos lépcsőfokokat). Ugyanígy általános negatív
sztereotípia övezi sokak számára a „kalózfilmek” fogalmát is, amelyeket
automatikusan a moziban készített felvételekkel azonosítanak (melyek a
letöltő oldalakon rendszerint CAM jelzéssel vannak feltüntetve), és amelyek
általánosan kifejezetten gyatra kép- és hangminőségűek. Az más kérdés,
hogy azok számára kívánatosak is lehetnek ezek a verziók, akik valamilyen
okból nem képesek eljutni a moziba, viszont az azonnal trend felgyorsult
életvitele mellett úgy érzik, hogy mindent azonnal meg kell szerezni
(Törőcsik és Szűcs 2002), nincs idő a kivárásra (jelen esetben a filmek
lemezes megjelenésére vagy legalább egy jobb minőségű kalózváltozat
elérhetőségére).
Általánosságban elmondhatjuk, hogy az attitűdök közvetlen hatással
vannak a magatartásunkra, ahol érdemes kiemelni az attitűdre való
reakcióképesség kérdését. Előfordulhat ugyanis, hogy hiába van meg a
pozitív attitűd az adott film iránt, a fogyasztó anyagi helyzete nem engedi
meg, hogy megvásárolja azt. Ugyanígy előfordulhat az is, hogy a várt film
valamiért elkerüli a hazai forgalmazók figyelmét (vagy más ok miatt nem
beszerezhető) és a fogyasztó számára az egyetlen mód a beszerzésre az
internetes letöltés (amely a hiánypótló jellegű letöltések kifejezetten magas
számában jelenhet meg (Bodó és Lakatos 2009)).
Vásárlási döntési folyamat
A vásárlási döntések típusai nagy mértékben abban térnek el
egymástól, hogy mekkora hatással vannak a fogyasztóra a külső hatások,
illetve mennyire jár utána maga a termék vagy szolgáltatás
tulajdonságainak, mennyi időt tölt el a döntés meghozatalával.
A filmforgalmazók kifejezetten gyakran próbálják a fogyasztókat előre
nem tervezett impulzusvásárlásra késztetni a különféle mértékű
leárazásokkal és a filmek összekapcsolásával (vagy konkrét közös dobozba
helyezve őket, vagy „hármat a kettőért” és más hasonló matricák
segítségével). Idesorolható az eladóhelyi reklámozás, ahol a friss
megjelenéseket hirdető plakátok és szórólapok mellett gyakorinak
mondhatóak a különféle – televíziókon kivetített – filmtrailerek. De ugyanígy
említhető
a megfelelő üzlet kiválasztása (kiváló választásnak
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bizonyulhatnak például a különféle benzinkutak, mivel előfordulhat, hogy
hosszabb utazást tesznek meg az emberek ismerősökhöz vagy rokonokhoz,
ahová illendő volna ajándékot is vinni), illetve az üzleten belüli megfelelő
termékelhelyezés (jellemzően a pénztár közelében, szemmagasságban
elhelyezve).
Rutindöntések közé tartozhatnak azok az esetek, amikor például egy jól
ismert és kedvelt film sorozat következő darabja megjelenik, melynek
korábbi részeit már mind megvásárolta/megnézte moziban, ilyenkor kvázi
márkahűségszerűen magától értetődő a döntés. De hasonlóan
rutinvásárlás lehet az is, ha valaki egy adott műfaj vagy épp nemzet filmjeit
kedveli, ilyenkor egyfajta ismételt vásárlásként megjelenve tudja
gondolkodás nélkül felvásárolni például az összes japán történelmi filmet,
rögtön ahogy megjelennek. Ez a magatartás természetesen sokkal
jellemzőbb az internetes letöltések esetében, ahol a filmek ára nem jelenik
meg visszatartó erőként és legrosszabb esetben csak bosszúságot okoz, ha
egy adott film nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
A korlátozott döntéshozatal a filmek esetében a leggyakrabban olyan
magatartás során szokott megjelenni, amikor alapos utánajárás helyett a
fogyasztó inkább az ismerősök véleményére és ajánlásaira hagyatkozik a
választásban, esetleg direkt az akciós filmeket keresi.
A kiterjesztett, vagyis igazi vásárlási döntéshozatalról elsősorban a
viszonylag magasabb értéket képviselő DVD és Blu-ray esetében
beszélhetünk, de az eltérő értéket képviselő (ahol elsősorban a film
megnézésével eltöltött idő értéke kerül túlsúlyba) internetes letöltés esetén
is ugyanezekre a jól elkülöníthető szakaszokra bontható a döntéshozatal
(Hofmeister-Tóth, 2006, nyomán):
A probléma felismeréssel kezdődik, amikor a fogyasztó felismeri a
szükséget az adott film iránt (a filmek esetében nem azonnali megoldást
követelő szükségletekről beszélünk). A folyamatot jellemzően maguk a
filmforgalmazók válthatják ki a folyamatos marketingtevékenységükkel és
reklámkampányokkal.
Amennyiben a fogyasztó foglalkozik a felismert problémával,
információ keresésbe kezd. Ez történhet passzív módon, amikor nem keres
szándékosan információkat, de felfigyel a reklámokra, illetve aktív módon,
amikor maga jár utána az elérhető információknak az interneten. Az
információkeresés általános definíciója szerint hosszadalmas és fáradságos
munka, azonban a filmek esetében viszonylag könnyű dolga van a
fogyasztónak az internetnek köszönhetően, ahol a film címére keresve pár
kattintáson belül elérhet a film fontosabb adataihoz és hozzá kapcsolódó
írásokhoz.
Az értékelés és választás során a filmek számossága miatt általában
nem áll rendelkezésre az alternatívák teljes köre, így a fogyasztó az általa
észlelt választékból hoz döntést. A döntéshez a fogyasztók értékelő
kritériumokat választanak, a filmek esetében ilyenek lehetnek: az ár, a film
IMDb pontszáma, a fogyasztó által elismert filmkritikusok értékelései, a film
díjazása és az alkotói gárda (illetve a főbb szerepekben feltűnő színészek).
Az üzletek közti választásban nagy szerepe van az üzlet kialakult
imázsának. A DVD és Blu-ray vásárlások esetében a fogyasztókra hatással
van az egyes üzletek elhelyezkedése és megközelíthetősége, valamint a
méretük is. Érdemes lehet megemlíteni az elmúlt években egyre nagyobb
népszerűségnek örvendő internetes webshopokat is, melyek gyakori
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kedvezményeikkel és rendkívül kedvező házhozszállítási ajánlataikkal tudják
felvenni a versenyt az „offline társaikkal”.
A vásárlási folyamat után általában a film megtekintése következik,
amikor is eldől, hogy végül is megfelelt-e az előzetes várakozásoknak az
adott film. Ilyenkor sok esetben következhet az eszmecsere az ismerősökkel,
akik szintén látták, vagy az internetes filmes oldalak felkeresése a különféle
vélemények megismerésére és esetleges ütköztetésére a saját
gondolatokkal.
Online feketepiac, alternatív megoldások
A legnagyobb kihívásnak az internet esetében sokan az online
feketepiacot tartják. A magyarországi internet terjedésével párhuzamosan
a különféle letöltő oldalak forgalma is egyre növekszik. Ez utóbbi
vizsgálatához
elegendő
a
nagyobb
hazai
torrentoldalak
felhasználóbázisának elmúlt években tapasztalható alakulását közelebbről
szemügyre venni. Ahogy az 1. ábrán is látható, a kisebb ingadozásoktól
eltekintve évről évre biztos – bár a meghívásos, zárt jellegükből adódóan
viszonylag lassú ütemű – növekedést mutat mindegyik oldal.
1. ábra: Torrent oldalak felhasználói bázisa
Forrás: NetCigány (2015) alapján saját szerkesztés (2015)

Magyar torrent oldalak felhasználói bázisának alakulása
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Mindemellett, ahogy egy 2009-es kutatás rámutatott, az ingyenesen
hozzáférhető tartalmak a kulturális termékek iránti érdeklődést is növelik,
vagyis szélesítik a piacot (Oberholzer-Gee és Strumpf 2009). Ez az
eredmény azt jelenti, hogy a modern kori kultúrafogyasztási szokásokhoz
alkalmazkodva a filmforgalmazók követhetnék a zeneipar példáját,
versenyképes alternatívákat kínálva az illegális letöltésekkel szemben.
Jelenleg azonban még elsősorban a veszteségeik minimalizálására
törekednek, és szélmalomharcot vívnak a kalózfilmesekkel szemben (ahol
egy-egy kalózoldal általában hosszú évekig tartó pereskedést követő
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eltávolítása után is minimum három másik lép szinte azonnal a helyébe),
holott ehelyett előnyükre is fordíthatnák a jelenséget. Itt jöhetnének képbe
a különféle legális online filmértékesítési rendszerek, melyeknek azonban
egyelőre számos nehézséget kell leküzdeniük. Ezek között kiemelkedő,
hogy a legális letöltés egységárai sok esetben azonosak a hagyományos,
bolti filmterjesztésben kapható filmekével, hiába tűnik el a folyamatból a
fizikai filmhordozó annak összes felmerülő költségével együtt (Bodó és
Lakatos 2009). A másik lényeges probléma a már meglévő rendszerek (mint
például az HBO előfizetéshez kötött HBO GO) esetében, hogy egyelőre
nem érik el az amerikai szolgáltatóknál tapasztalható többtízezres
filmkatalógusokat (az HBO GO esetében például az állandóan elérhető
sajátgyártású műsorok mellett a filmeket folyamatos cserélik, így mindig
csak az aktuálisan tévében vetített filmek érhetőek el online is).
A jelenlegi legális letöltés lehetőségeinek listája a közeljövőben jelentős
bővülésen eshet át, hiszen az európai terjeszkedését is megkezdő Netflix
magyarországi megjelenése is esedékes. A filmek streaming technológián
alapuló terjesztésével foglalkozó cég pedig nagyjából lefedi a felhasználók
alapvető elvárásait, miszerint gyors, kényelmes és nagy választékkal
rendelkezik, mindezt pedig nem túl drágán kínálja (amelyek egy viszonylag
friss magyar felmérés kapcsán is felmerültek, mint a legális filmletöltés iránt
támasztott követelmények (Hanula 2014)).
Kissé távolabb evezve a filmektől, érdemes lehet megvizsgálni a
számítógépes játékszoftverek digitális disztribúciójával foglalkozó Steam
rendszer egyedi megoldásait a fogyasztók „átkonvertálására”, mely azon
az elgondoláson alapszik – ahogy a Steam mögött álló Valve Corporation
társalapítója, Gabe Newell rámutatott –, hogy a kalózkodás igazából
szolgáltatási és nem árazási probléma. A céljuk innentől az, hogy nagyobb
szolgáltatási értéket hozzanak létre, mint amit a kalózok nyújtani tudnak,
ami az elmúlt években annyira sikeres stratégiának bizonyult, hogy a
kalózkodás többé már nem is jelent számukra gondot (Tufnell 2011). A fent
említett megoldások közül is ki kell emelni a különféle, ideiglenes vagy
permanens ingyenes tartalmak alkalmazását, amivel elérik, hogy a
fogyasztók használni kezdjék a kliensüket (Grubb 2014). A következő lépést
a jelentős mértékű szezonális leárazások jelentik, valamint a különféle
közösségi funkciók (a közösségi oldalak körében hagyományosnak
mondható ismerős-lista és chat mellett megjelenik az ajándékozás, a
zártkörű és publikus csoportképzés, a játékok értékelése és a műfaji
besorolásként szolgáló kulcsszavak megadásának lehetősége is, ami
lehetőséget ad a fogyasztói visszacsatolásra is). Ezek célja, hogy bevonják
a fogyasztókat is a szolgáltatásba, és további maradásra késztessék őket.
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A nők, ha gyorsan és lassan vásárolnak … vásárlói döntéseik elemzése
Pál Eszter
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs,
Magyarország
Absztrakt
Napjainkban megfigyelhető a vásárlói döntések felértékelődése.
A női vásárlók kifejezetten fontos célcsoportot jelentenek, hiszen egyre
több saját elkölthető jövedelemmel rendelkeznek.
A tanulmány célja, hogy bemutassa a nők vásárlói magatartását
és családi vásárlói döntésekben betöltött szerepüket. A kutatás
kiindulópontja egy speciális megközelítés, mely a gyors és lassú ellentétpárt
helyezi a középpontba, és e jellemzők mentén elemzi a nők vásárlói
döntéseit. A tanulmány kitér a tipikusan gyorsan, illetve lassan vásárolt
termékkategóriák vizsgálatára, és elemzi a különböző vásárlási szituációk
hatását a vásárlói döntések időtartamára vonatkozóan.
A kapott eredmények szerint ellentmondás van a nők saját
vásárlásukról alkotott, illetve a többi női vásárlóról kialakult képe között. Ez
utóbbi azt mutatja, hogy a nők tipikusan lassan, boldogan, valamint
jellemzően másoknak is vásárolnak, sokat költenek, de akcióvadászok,
egészségtudatosak és türelmesek. A tipikusan gyorsan vásárolt
termékkategóriák között a legnagyobb arányban a „mindennapi
élelmiszerek”, míg a lassan vásárolt termékek között a háztartási gépek és a
ruházati cikkek szerepelnek.
Kulcsszavak: női vásárlók, vásárlói döntések, gyors, lassú, családi
vásárlások
1. Bevezetés
A vásárlói döntések megismerése napjainkban a marketing egyik
kifejezetten fontos területének számít. Az egyes termékcsoportokban az
eladáshelyi döntések elérhetik a vásárlások 70-80 százalékát, sőt bizonyos,
kifejezetten impulzív termékek esetén a 90%-ot is. (Csiby és társai 2005).
Mivel a végső vásárlói döntések többsége a kereskedelmi üzletekben dől
el, a vásárlói magatartás vizsgálata bizonyos szempontokból nagyobb
jelentőséggel bír, mint maguknak a fogyasztóknak a megismerése.
Kutatásom során egy egyre inkább előtérbe kerülő, és a
vásárlások szempontjából igen meghatározó célcsoport, a női vásárlók
magatartását vizsgálom.
A vásárlói magatartás szempontjából – ahogyan a tapasztalat és
a korábbi kutatások eredményei egyaránt mutatják – jelentős
viselkedésbeli eltérések mutatkoznak meg a nemek között (Törőcsik 2011,
Hofmeister-Tóth 2003). Németh (2014) szerint a nemi szerepek egyre
kevésbé határolhatóak el egymástól, ez pedig azt eredményezi, hogy
hamarosan a női és a férfi sztereotípiák is eltűnnek. Megállapítja, hogy a
vásárlás terén ugyan vannak különbségek a nemeket tekintve, de ezek
jóval kisebbek, mint ahogyan azt sok esetben állítják. Ugyan napjainkban
egyre jobban megkérdőjeleződnek a nők vásárlásával kapcsolatos
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sztereotípiák, ezek jelentős része azonban még a mai napig is érvényes a
női vásárlókra.
A női vásárlókra jellemző legnagyobb arányban a tudatosság, és
a vásárlás előtti széleskörű informálódás (GfK, 2014), bár Leigh és HannaKhauli (2014) már azt állapítja meg, hogy a férfiakra jellemzőbb, hogy előre
megtervezik vásárlásaikat.
Számos kutatás bizonyítja, hogy a nők számára a vásárlás
folyamata teljesen mást jelent, mint a férfiaknak. A Knowledge@Wharton
tanulmányban (2007) a kutatók arra a következtetésre jutnak, hogy a nők
szemében a vásárlás inkább egyfajta társas tevékenységként jelenik meg,
míg a férfiak megoldandó feladatként tekintenek rá. Dennis és McCall
(2005) szerint a nők számára már maga a keresgélés, a gyűjtögetés is
kielégítő és élvezetes tevékenység, akár vásárlás helyett is. Ezzel szorosan
összekapcsolható a vásárlások evolúciós megközelítése, melyet szintén sok
kutató alkalmaz. Az elmélet kiindulópontja, hogy a mai ember vásárlási
magatartásában visszaköszönnek azok az ősi, evolúciós viselkedésformák,
melyeket akkor sajátított el a két nem, mikor a nők még gyűjtögettek, a
férfiak pedig vadásztak. Ezért keresgélnek többet a nők, és vásárolnak
céltudatosan a férfiak. Barletta szerint (2006) a nemek vásárlási
különbözőségét az is jellemzi, hogy a férfiak prioritásokat állítanak fel, a nők
pedig mindig a legjobbat szeretnék kihozni az adott helyzetből.
2. A kutatás módszertana
Akár önmagukban vizsgáljuk a nőket, akár a két nem közötti eltérésekre
fókuszálunk, a nők vásárlói magatartásának vizsgálatát számos
szempontból meg lehet közelíteni. Kutatásom kiindulópontja a Nobel-díjas
Kahneman (2013) inspiráló könyve alapján egy speciálisnak értékelhető
megközelítés, mely a gyors és lassú ellentétpárt helyezi a középpontba, s e
jellemzők mentén elemzi a nők vásárlói döntéseit. Azt, hogy egy vásárlói
döntés gyors vagy lassú-e, azt számos tényező befolyásolhatja.
A vásárlókat habitusukból fakadóan is jellemezhetik a gyors vagy
lassú döntések, de ugyanúgy befolyással bír a vásárlói döntés dinamikájára
az észlelt kockázat, vagy bizonyos szituációs tényezők hatása. Ha a
vásárlónak nincsen elegendő információja a termékről, az jelentősen
lelassíthatja a döntést, ha azonban márkakészlettel rendelkezik, az gyorsítja
a döntést. Kihangsúlyozhatjuk, hogy a kutatás értékelése során, amikor a
gyors és lassú ellentétpárról gondolkodunk, akkor a vásárlói döntéseket
elemezzük, melybe nem tartozik bele pl. a sorban állás idejének
figyelembe vétele. A vásárlói döntés folyamatának azonban lehetnek
olyan részei, melyek az üzlethelyiségen kívül zajlanak le, ilyen lehet például
az információgyűjtés is.
Alábbiakban bemutatunk néhány konkrét kutatási eredményt,
melyek egy 2014-ben végzett, országos megkérdezés adatainak
elemzésén alapulnak. A minta reprezentatív nem, korcsoportok, végzettség
(alap, közép, felsőfokú), településtípus és régió NUTS 1-es kategóriák
alapján. Az online megkérdezés 1516 fő részvételével zajlott és a mintába a
18-68 éves korosztály tagjai kerültek be. Reprezentatív minta lévén, a
megkérdezettek között közel azonos arányban voltak férfiak és nők is, így
lehetségessé vált a nemi véleménykülönbségek összehasonlítása.
Kutatásunk során az alábbi kutatási kérdésekre kerestük a választ:
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Hogyan jellemezhető, és hogyan függ össze az élettempó
dinamikája a vásárlási döntés dinamikájával?

A különféle vásárlási szituációk és termékjellemzők miként
befolyásolják a vásárlói döntés dinamikáját?

Miként vélekedik a két nem a férfi és a női vásárlókról, vásárlói
döntéseik dinamikájáról?

Hogyan oszlanak meg a két nem közötti döntések a családi
vásárlások esetén?

Mely termékkategóriák vásárlása esetén döntenek a nők gyorsan
és lassan?

Milyen vásárlói csoportokat lehet megkülönböztetni vásárlással
kapcsolatos attitűdök szerint?
3. Legfőbb eredmények
3.1. A gyors és lassú dimenziók vizsgálata
A gyors és lassú dimenziók kutatása kapcsán elsőként arra voltunk
kíváncsiak, hogy a válaszadók milyennek érzik életük tempóját másokhoz
képest. Ennek vizsgálatára - Törőcsik Mária (2011) ÉletstílusInspiráció
modelljét alapul véve - egy 10 fokozatú skálát alkalmaztunk, melynek 1-es
végpontjában a „kifejezetten lassú az életem”, míg 10-es végpontjában a
„kifejezetten gyors az életem” kijelentés állt.
Az első táblázatból, a kumulált értékeket figyelembe véve
megállapítható, hogy a válaszadók többsége (55,8%-a) inkább gyorsnak
ítélte meg élettempóját (6-10 érték, mely a továbbiakban is ez jelenti), míg
kisebb arányban (a maradék 44,2 %) voltak jelen a mintában azok, akik
inkább lassúnak (1-5 érték, mely a továbbiakban is ezt jelenti). Átlagosan a
közepesnél valamivel magasabb (6,01-es) értéket adtak meg a
válaszadók. Csak a női válaszadók válaszait vizsgálva magasabb átlagos
értéket kaptam, hiszen ők átlagosan 6,18-as értéket neveztek meg.
1. táblázat: Az élettempó megítélése, n=1516
Forrás: saját szerkesztés
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Ezt követően arról kérdeztük a válaszadókat, hogy milyennek érzik
vásárlásaik átlagos tempóját másokhoz képest. Az eredményeket a 2.
táblázat szemlélteti. Megállapítható, hogy 61,1 % inkább gyorsnak (6-10
érték) ítélte meg vásárlásai tempóját, míg a maradék 38,9 %-uk inkább
lassúnak (1-5 érték). Az előző tendencia tehát itt is érvényes maradt, de a
vásárlások tempóját átlagosan (6,28) alapvetően gyorsabbnak érzékelték,
mint életük tempóját (6,01). A nők esetén mindkét érték (átlagos
élettempó, átlagos vásárlási tempó) valamivel magasabb volt az átlagnál.
(Vásárlások tempója: 6,32, Élet tempója: 6,18).
2. táblázat: A vásárlások tempójának megítélése, n=1516
Forrás: saját szerkesztés

A kutatás során vizsgáltuk a különböző vásárlási szituációk,
termékjellemzők hatását is a női vásárlói döntések időtartamára
vonatkozóan. Megállapítható, hogy a vásárlás dinamikáját a válaszadók
legnagyobb része szerint leginkább a termék fontossága befolyásolja,
mégpedig egy gyorsabb döntés irányába viszi el a vásárlókat. Az
előzetesen várt eredményeknek megfelelően pedig az lassítja le leginkább
a döntést, ha még sosem vásárolt valaki egy adott terméket. Ha a termék
akciós vagy jó minőségű, az szintén felgyorsítja a vásárlói döntést. Érdekes,
hogy ha a termék ára magasabb a megszokottnál (4,44), az csupán
minimálisan növeli, míg ha a terméket egy jó ismerős ajánlja, az csak kicsit
csökkenti (6,01) a döntésre szánt időt, holott előzetes kutatásokból ismerjük,
hogy a nők különösen ár érzékeny vásárlók, figyelnek az akciókra és fontos
számukra az ismerősök véleménye, a szájreklám (GfK 2013, Médiapiac,
2011). Az 1. ábra az egyes tényezők hatását mutatja be a vásárlási
döntések dinamikájára vonatkozóan.
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1. ábra Termékjellemzők és vásárlási szituációk hatása a vásárlói döntések
dinamikájára, n=769 (zöld: lassú döntés, lila: közepes érték, kék: gyors döntés)
Forrás: Saját szerkesztés

3.2. A női és a férfi vásárlók jellemzői, szerepük a családi vásárlási
döntésekben
A következőkben arra kerestük a választ, hogy a női illetve a férfi
vásárlókról milyen kép alakult ki. Tulajdonságokat soroltunk fel és a
megkérdezetteket arra kértük, hogy jelöljék be, hogy az egyes
tulajdonságok melyik nem vásárlásaira jellemzőek. A következő
válaszlehetőségeket adtuk: férfiakra, nőkre, mindkettőre, egyikre sem.
Megállapítható, hogy mind a nők, mind pedig a férfiak hasonlóan
ítélték meg általánosságban a női, illetve a férfi vásárlókat, bár egyfajta
ellentmondás figyelhető meg a nők saját vásárlásukról alkotott véleménye
és a többi női vásárlóról kialakult képe között. Itt utalnánk arra az
eredményre, mely szerint a női kitöltők nagy része az átlagosnál
gyorsabbnak (6,32-es átlagos érték 10-es skálán) ítéli meg vásárlásai
tempóját, ugyanakkor kiderült, hogy a női vásárlókat általánosságban a
„lassan vásárló” jelzővel illetik és a férfiak vásárlásait ítélik meg gyorsnak.
A 3. táblázat eredményeit vizsgálva megállapítható, hogy
összességében a női vásárlókról alkotott kép azt mutatja, hogy a nők
általában lassan, boldogan vásárolnak, és szórakozásként élik meg a
vásárlást. Nem csak maguknak, de jellemzően másoknak is vásárolnak,
sokat
költenek,
kifejezetten
akcióvadászok,
egészségtudatosak,
türelmesek, és megosztják tapasztalataikat másokkal. Míg a férfiakra a
megfontoltság, a sietős, kényszerből történő vásárlás a jellemző. A
férfivásárlók a megkérdezettek szerint kifejezetten spórolósak és kritikusak.

72

3. táblázat: A nők és férfiak jellemzői, n=1516
Forrás: saját szerkesztés
JELLEMZŐ
FÉRFI
NŐ
MINDKETTŐ
lassan vásárló
gyorsan vásárló
boldogan vásárló
kényszerből vásárló
szórakozva vásárló
unatkozó
megfontolt
sietős
türelmes
kritikus
sokat költ
spórolós
akcióvadász
másoknak vásárol
online vásárol
vállalkozó szellemű
környezetére érzékeny
kiáll fogyasztói érdekeiért
egészségtudatos
megosztja másokkal tapasztalatait

14,6
68,1
2
60,5
7,4
50,7
39,1
72,8
16,6
34
8,2
46,8
9,8
8,4
28,3
22,4
9
11,7
5,1
3,8

57,5
10
70,7
8,9
54,9
18,4
25,6
7,5
45,5
26,3
54,1
18,5
56,4
42,7
14,2
29
39,2
24,2
48,7
39,1

20,4
14,7
19,9
15,3
23,9
10,2
30,3
12,1
17,7
31,9
25,4
25,9
29,1
35,6
39,8
34,6
36,5
46,1
35,7
47,6

EGYIK
SEM
7,5
7,2
7,5
15,3
13,8
20,7
5
7,7
20,3
7,9
12,3
8,9
4,7
13,3
17,7
14,1
15,3
18
10,4
9,5

A kutatás kitért a nők családi vásárlási döntésekben betöltött szerepére
is. A válaszadóknak 16 termékkategória (Pape, 2002, In: Törőcsik, 2011
alapján) esetén kellett megnevezniük, hogy többnyire ki az a családban,
aki a vásárlói döntéseket meghozza. A következő kategóriák közül
választhattak: Én, Párom, Közösen, Szüleim, Senki.
Mivel a kutatás középpontjában a női vásárlók állnak, a következő
kérdés esetén az ő véleményükre fókuszáltunk. A női válaszadók válaszait
figyelembe véve az eredmények (4. táblázat) azt mutatják, hogy a
legtöbb esetben közösen meghozott döntésekről van szó, és csupán két
termékkategória esetén (nem vényköteles gyógyszerek, gyógyhatású
készítmények; étkezés módjának, körülményeinek megválasztása)
dominálnak a női döntések. Egy termékkategóriánál – ha eltekintünk attól
a ténytől, hogy az alkoholos italok esetén rendre az jött ki eredményül,
hogy senki nem dönt ezek megvásárlásáról –, a sörnél a férfidöntések
dominálnak.
Fontos kiemelni, hogy a kapott eredmények olykor némi szkepticizmust
keltenek, s nem szabad mély következtetéseket levonni belőlük. Úgy vélem,
hogy a női megkérdezettek sok esetben csupán kívánatos válasznak
tartják a közösen meghozott döntést, a valóságban azonban nem
gondolom, hogy ekkora arányban születnek meg csoportosan a döntések.
Ahogyan Törőcsik (2011) is írja, megfigyelhető egyfajta döntési
szerepháromszög a közös családi vásárlások esetén. Vannak tipikusan női
döntés dominálta termékkategóriák, és olyan termékek is, melyeknél
jellemzően a férfiak döntenek a vásárlásról. Ezek mellett a területek mellett
valóban megjelennek a közös döntéssel jellemezhető kategóriák is, a
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szerző azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a közös döntéseken belül
sem egyforma a férj és a feleség kompetenciája. Ebből kifolyólag pedig
úgy véljük, hogy nincsen tisztán közösen és egyenrangúan meghozott
döntés.
4. táblázat: A döntések megoszlása a családi vásárlói döntésekben, n=769
Forrás: saját szerkesztés

3.4. Tipikusan gyorsan és tipikusan lassan vásárolt termékek
Az előző termékkategóriákat kicsit átalakítva, továbbiakkal kiegészítve,
a megkérdezetteknek most már 17 termékkategória esetén kellett
megválaszolniuk, hogy melyekre jellemző a rövid illetve a hosszú ideig tartó
vásárlás. Azon termékek vagy szolgáltatások közül, melyeket
megvásárolnak/vagy igénybe vesznek, általánosságban megállapítható,
hogy a nőknek leginkább a mindennapi élelmiszerek, a könyvek, újságok
és a vitaminok esetén vesz kevés időt igénybe a döntés, és a háztartási
gépek, ruházati és lakberendezési cikkek esetén vesz sok időt igénybe a
vásárlás.
Érdekes eredmény, hogy az adott kategóriát vásárlókat vizsgálva
kisebb arányban említették a lakást vagy az autóvásárlást, mint ami
hosszadalmas döntést igényel. Az 5. táblázat tartalmazza azt a 9-9 darab
termékkategóriát, melyeket tipikusan rövid, illetve tipikusan hosszú ideig
tartó vásárlás jellemez.
A táblázatban látható eredmények megerősítik azt a korábbi
megállapítást is, mely szerint a nőkre inkább a lassú, hosszú ideig tartó
vásárlás jellemző. Ezt támasztja ugyanis alá az, hogy a tipikusan gyorsan
vásárolt termékek között első helyen álló termékkategória (háztartási
gépek) is kisebb említési arányban jelentkezett, mint a tipikusan lassan
vásárolt termékek első hat kategóriájának bármelyike.
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5. táblázat: Tipikusan lassan és tipikusan gyorsan vásárolt termékek, n=769
Forrás: saját szerkesztés

3.5. Vásárlással kapcsolatos attitűdök, női vásárlói csoportok
A kutatás a nők vásárlással kapcsolatos attitűdjeit is felmérte. Az
attitűdállítások a női vásárlókkal szembeni általános sztereotípiákat (pl.:
„szeretek vásárolni”), szekunder kutatások eredményeihez (pl: tudatosság,
előzetes információszerzés, GfK, 2014) illetve a kutatás céljához kapcsolódó
egyéb állításokat foglaltak magukba. Általánosságban megállapítható,
hogy a női válaszadók többsége szeret vásárolni, tudatos, márkahű és
jellemzően ő maga felel a napi bevásárlásokért. A női vásárlói csoporton
belüli különbségek felmérésére céljából készítettem egy k-közepű
klaszteranalízist. Ez rávilágított arra, hogy a megkérdezettek között – a
vásárlással kapcsolatos attitűdjeiket tekintve – árnyalatnyi különbségek
fedezhetőek fel. Ennek szemléltetésére szolgál a klaszterközepeket
bemutató 6. táblázat.
Az első, „gyors, márkatudatos” elnevezésű csoport tagjai az összes
többi klaszter közül a legkevésbé szeretnek vásárolni, jellemző rájuk, hogy
gyorsan túl akarnak lenni a vásárlásokon, ennek ellenére tudatosan
átgondolják, hogy az adott termékre ténylegesen szükségük van-e, mielőtt
azt megveszik. Kiemelten jellemző rájuk a márhahűség. A csoporttagok
száma 134.
A következő csoport azért kapja a „legjobbat keresők” elnevezést,
mivel e csoport tagjaira jellemző leginkább, hogy mindig igyekeznek a
lehető legjobb megoldást, terméket megtalálni. A csoporttagok (165 fő)
eléggé tudatosak, jellemző rájuk a lista alapján történő vásárlás is.
A „nézelődő, élvezettel vásárlók” csoportjába tartozók szeretnek
leginkább vásárolni. A csoporttagok száma 179 fő. Ők azok a tipikus női
vásárlók, akik élvezik a vásárlás folyamatát és szeretnek keresgélni a
termékek között. A csoport tagjait ennek ellenére márkahűség jellemzi. A
három eddig megnevezett csoport közül az első esetén a gyors vásárlás, a
második esetén a tudatosság és a maximalizmus, míg az utolsó esetén a
vásárlás élvezete volt a meghatározó.
A három csoporton kívül azonban egy negyedik klaszter is jelentkezett,
melybe olyan női vásárlók tartoznak, akikre az előbb kiemelt tulajdonságok
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mindegyike magas szinten jellemző. A klasztertagokat ugyanis egyaránt
jellemzi a gyorsaság, a vásárlás szeretete és a tudatos, átgondolt vásárlás.
A „tapasztalt, tudatos vásárlók” elnevezésű csoport tagjaira jellemző
leginkább a napi bevásárlások intézése. Ők voltak a mintában a
legnagyobb arányban, összesen 291 fő tartozott ebbe a csoportba.
6. táblázat: Klaszterek a vásárlói attitűd szerint, n=769
Forrás: saját szerkesztés
Végső klaszterközepek

Én intézem a napi bevásárlásokat.
Szeretek vásárolni.
Ragaszkodom a bevált márkáimhoz.
A lehető leggyorsabban intézem el a
vásárlásokat, hogy minél előbb túl legyek rajta.
Az első, számomra megfelelő terméket veszem
meg, anélkül, hogy tovább keresgélnék.
Szeretek interneten vásárolni.
Másokhoz képest gyorsan vásárolok.
Mindig átgondolom, hogy az adott termékre
ténylegesen szükségem van-e, mielőtt
megvenném.
Lista alapján vásárolok.
Lassan döntök, mert mindig igyekszem a lehető
legjobb megoldást megtalálni.

gyors,
márkatudatosak
4
2
4

Klaszterek
a
tapasztalt,
legjobbat
tudatos
keresők
vásárlók
3
5
3
4
3
4

nézelődő,
élvezettel
vásárlók
4
5
4

5

3

4

2

3

2

3

2

3
4

2
3

3
4

3
3

4

4

5

3

3

4

4

3

2

4

3

3

4. Összegzés, konklúzió
Összességében megállapítható, hogy a felgyorsuló idő az élet minden
területén, így a vásárlás esetében is jelentkezik. Bár a női és férfi vásárlások
jellemzői alapvetően közelítenek egymáshoz, még mindig vannak olyan
sztereotípiák, melyek megállják a helyüket a nemekre vonatkozó
eltérésekkel kapcsolatban. A gyors és lassú dimenziók is tipikusan ilyen
kategóriát jelentenek, hiszen ebben az esetben is egyértelmű a női
vásárlások hosszabb ideje, illetve a férfiakra jellemző sietve, kényszerből
történő vásárlás.
A nőkről kialakult kép azt mutatja, hogy alapvetően lassan, és
kifejezetten szeretnek vásárolni, de bizonyos termékkategóriák esetén
magukhoz képest gyorsabb döntéseket hoznak. Döntéseik dinamikája
jelentősen függ a termék jellemzőitől, fajtájától és különféle szituációs
hatásoktól. A női vásárlók alapvetően márkahűek és tudatosak, valamint
egyaránt jellemzi őket az online és az offline vásárlás.
A vásárlással kapcsolatos attitűdök szerint árnyalatnyi különbségek
fedezhetőek fel a női megkérdezettek között. Míg bizonyos csoportokat
leginkább a tudatos vásárlás jellemez, addig mások esetében az élvezettel
történő vásárlás vagy éppen a vásárlás gyorsasága a meghatározó
csoportképző ismérv.
A gyors és lassú vásárlói döntések mélyebb megismerése érdekében a
későbbiekben egyaránt kívánatos kvantitatív és kvalitatív kutatási
módszereket is alkalmazni, hogy újabb összefüggéseket táruljanak fel. A
téma kutatása további fontos vizsgálódási lehetőségeket rejt magában,
hiszen a nők vásárlóereje folyamatosan növekszik, így vásárlási döntéseik
megismerése kiemelt jelentőséggel bír.
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A gyermekek fogyasztóként való megjelenése a társadalomban
Pap Katalin
Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Szeged,
Magyarország
Absztrakt
Napjainkban a gyerekek fogyasztóként való megjelenése egyre
nagyobb figyelmet kap a társadalomban betöltött szerepük mellett.
Fogyasztói szokásaik elkülönülnek a fiatalok és felnőttek szokásaitól, amely
indokolttá teszi, hogy a gyerekeket elkülönült fogyasztói célcsoportként
kezeljük. Mivel a gyermekek, nemcsak mint a jelen fogyasztói, hanem mint
a szüleik és kortársaik befolyásolói és, mint a jövő fogyasztói vannak jelen a
fogyasztói piacon, így a korcsoportra fordított kiemelt figyelem indokolt.
A tanulmány célja, hogy a fogyasztói szocializáció fontosabb lépcsői
mentén átfogó képet adjon a gyermekek fogyasztóvá válásának
folyamatáról korábbi kutatási eredmények alapján. Habár a fogyasztói
szocializáció egy életen át tartó folyamat, jelen tanulmány során a
gyermekek kerülnek előtérbe. A szakirodalmi áttekintésben a gyermekek
fogyasztóként való megjelenését részletesen ismerhetjük meg.
Kulcsszavak: gyerekek, fogyasztói szocializáció, család
Bevezetés
Hosszú évtizedeken keresztül a gyermekek, mint fogyasztói csoport,
nem számítottak fontos szegmensnek. Habár az első, gyerekekkel
kapcsolatos kutatások az 1960-as évekre tehetőek vissza, a marketing
szempontból csak az 1970-es évektől kezelték külön fogyasztói csoportként.
Azonban az elmúlt évtizedben szerepük jelentősen megváltozott változó
világunknak köszönhetően. Egyes nézetek szerint a gyermekek fogyasztói
szempontból hármas piacot jelentenek. Egyrészt önálló fogyasztók, hiszen
önállóan dönthetnek a rendelkezésükre álló anyagiakról, másrészt
befolyásolók, hiszen jelentős befolyással bírnak szüleik vásárlására,
harmadrészben pedig ők a jövő fogyasztói [McNeal 1987]. Éppen ezért
gondoltam úgy, hogy érdemes lehet a gyerekek fogyasztói döntéseit,
illetve befolyásukat ezen csoport esetében is részletesebben szemügyre
venni.
Fogyasztói szocializáció
A fogyasztói szocializáció marketing szempontból kiemelt terület, mivel
a fogyasztás központi helyet foglal el minden ember életében. Klasszikus
közgazdaságtani értelemben a fogyasztás a javak felhasználását jelenti,
melynek célja valamiféle hiányérzet megszüntetése, azaz a szükséglet
kielégítése. Fontos azonban megjegyezni, hogy a fogyasztás mára már a
kultúra részévé vált, mely szorosan kapcsolódik a társadalmi kapcsolatok
rendszeréhez. [Swedeberg in Janky és szerzőtársai 2005], továbbá a
társadalmi elismeréshez egyaránt [Lindenberg in Janky és szerzőtársai
2005].
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A gyermekek fogyasztói szocializációjának első definíciója Ward [1974]
nevéhez fűződik. E szerint a gyermekek fogyasztói szocializációjuk során
sajátítják el azokat a képességeket, melyek segítségével a társadalomnak
hatékony tagjaivá válnak [Ward 1974]. A továbbfejlesztett elmélet alapján
a fogyasztói szocializáció egy aktív folyamatnak tekinthető, mivel az
egyének mások viselkedését tanulmányozva gyűjtenek információt
környezetükről, illetve a gazdaságról [Moschis-Churchill 1978]. Az elméletet
az életkor fontosságának hangsúlyozásával Roedder John és Cole [1986]
fejlesztették tovább. A fogyasztói szocializáció modellje azonban Roedder
John nevéhez köthető, amely szerint három szakasz különíthető el. Az első a
perceptuális szakasz, amely a gyermekek 3-7 éves koráig tart. Ebben az
életkorban a gyerekek leegyszerűsített döntéseket hoznak. A második
szakasz, az úgynevezett analitikus szakasz, melynek során a gyerekek már
képesek több szempontból is megvizsgálni a helyzetet. A harmadik
szakaszban a folyamatok komplex átlátása válik fontossá, amely a
gyermekek 11-16 éves koráig tart [Roedder John 1999]. Fontos azonban
megjegyezni, hogy a fogyasztói szocializáció nem zárul le a felnőtté
válással, mivel ez egy állandó folyamatnak tekinthető.
A fogyasztói szocializációval kapcsolatban két fő csoportot különítettek
az elmúlt években, a kognitív faktorokat és az úgynevezett környezeti
faktorokat. Míg a kognitív faktorok jellemzően a gyermekek korával vannak
összefüggésben, addig a környezeti faktorok közé a családot, a médiát és
a kortársakat soroljuk.
Család
A család kiemelt szerepet játszik a gyermekek fejlődésében. A
családtagok a gyermekek számára nem választhatók, az alapvető
tulajdonságok és értékek ezen kereten belül alakulnak ki, amelyek nagy
hatással vannak későbbi döntéseikre, attitűdjeikre. A családot több
szempontból is eltérően definiálhatjuk. Statisztikai adatfelvételek során a
szülőket
és
a
velük
egy
háztartásban
élő
nem
házas
gyermeket/gyermekeket tekintjük családnak [Andorka 2006]. Kotler [2006]
szerint azonban az emberek életében kétféle család létezik. Az egyik a
szülőkből áll, míg a másik a saját házastársból és a saját gyerekekből. A
család, különböző csoportokba való besorolása nem új keletű fogalom,
mivel Giddens [2003] is négy családtípust különített el egymástól, amely
szerint megkülönböztetünk:
nukleáris családot (egy háztartásban élő nő és férfi),
kiterjesztett családot (három vagy több generáció együttélését),
származási családot (amelybe beleszületünk),
nemző családot (amelybe felnőttként lépünk be, és gyerekünk
ebben nő fel).
Fontos kiemelni, hogy a családi döntések egyértelműen csoportos
döntések, melyben a különböző személyek eltérő szerepeket töltenek be
[Törőcsik 1996], így a gyerekek is. Ennek megfelelően a befolyásoló,
ajtónálló, döntéshozó vagy felhasználó szerepét, a szüleikhez hasonlóan a
gyerekek is betölthetik. Attól függően, hogy mely családtagok és milyen
mértékben vesznek részt a döntési folyamatban, különböző családi
döntéseket is elkülöníthetünk [Törőcsik 1996]:
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Közös döntés: jellemzően a nagyobb pénzmennyiséget igénylő
termékek esetén fordul elő. Ez esetben a család minden tagja elmondja
véleményét az adott termékkel kapcsolatban.
Szülői döntés: A szülők hozzák meg a végső döntést a gyermek
szempontjait figyelembe véve.
Anyai döntés: Rutintermékek esetében jellemző, hogy azon
termékeket amelyeket a család minden nap használ, az anya vásárolja
meg, vagy ő dönti el hogy melyik terméket vegyék meg.
Szülői egyéni döntések: olyan döntések, melynek során a szülők
külön-külön önmaguk számára vásárolnak.
Gyerekdöntés konfliktus nélkül: Olyan termékek esetében
jellemzők, amely termék tényleg fontos a gyermek számára, ezért számos
információval rendelkezik róla.
Gyerekdöntés konfliktussal: Általában olyan termékeknél fordul
elő, amelyet a szülő fizet ki, de nem ért vele egyet annak káros hatása
vagy ára miatt.
Kompetencia döntés: Olyan termékeknél valósul meg, melynek
megvásárlása szakértelmet igényelhet. Ez esetben a szülői és gyermeki
szerepek felcserélődhetnek.
Szülők
A családon belül egyértelműen a szülők vannak a legnagyobb
hatással a gyerekekre, mind általánosságban, mind fogyasztói
szocializációjukat tekintve. A szülők közül az édesanyának van nagyobb
hatása. Tanulmányok szerint az anya anyagiassága, illetve kommunikációs
stílusa meghatározza a gyermek későbbi anyagiasságát. Különösen igaz ez
a lánygyermekek esetében [Flouri 1999 idézi: Sharma-Sonwaney 2014].
Az anya foglalkozási státusza szintén meghatározó. Kutatások is
bizonyították, hogy azon anyák akik teljes munkaidőben dolgoznak, sokkal
többet költenek
gyermekeikre, mint azon
anyák
akik
csak
részmunkaidőben, vagy egyáltalán nem dolgoznak [Haynes et al, 1993
idézi Sharma-Sonwaney 2014]. Véleményem szerint ez egyfajta pótlólagos
cselekvés is lehet, mely során a külön töltött időért szeretnék kárpótolni
gyermeküket. Egy másik oldalról megközelítve viszont az a tény is
fennállhat, hogy azon anyák akik teljes munkaidőben dolgoznak
egyszerűen könnyebben megengedhetik maguknak hogy materiális
javakkal halmozzák el gyermeküket. Kutatási kérdésként vetődhet fel, hogy
a gyermekek vajon a közösen eltöltött időt vagy a drága játékokat
preferálják jobban, azonban jelen tanulmány során ennek részleteire nem
térek ki.
A szülők vizsgálatával kapcsolatban azonban érdemes kitérni a teljes,
illetve a csonkacsaládokra, azaz egyszülős, illetve kétszülős családok
különbségeire. Kutatások szerint az egyszülős családban felnövő gyerekek
gyakrabban végzik együtt a bevásárlásokat, így a gyermekek több
alkalommal tudnak véleményt nyilvánítani preferenciáikról [Tinson et al
2008]. Meglátásom szerint az egyszülős családokban, ahol a szülő és a
gyermek több időt tölt el közös vásárlással, nem feltétlen jelenti azt, hogy
felelőségteljesebben nevelik őket, vagy jobban törődnek velük. A közös
vásárlás kényszer is lehet, mint például nincs kire bízni a gyermeket, vagy
praktikus megoldás amennyiben a bevásárlóközpont a gyermek iskolája és
az otthon között található. Továbbá a csonka családokban jellemzően egy
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szülő viseli a szülőség adta minden terhet, a szülők időnként jobban
szeretnék átadni a választás lehetőségét a bevásárláskor, ezzel is egyfajta
felelősséget, illetve kockázatot csökkentve a konfliktusokra nézve.
Gyerekek demográfiai jellemzői
A gyerekek demográfiai jellemzői szintén nagy befolyással vannak
fogyasztásukra, illetve a fogyasztói döntéseikre. A fogyasztói döntésekkel
kapcsolatban az egyik kiemelt tényező a gyermekek életkora. Minél
idősebb a gyermek, annál nagyobb mértékben járul hozzá a családi
döntésekhez [Ahuja-Stinson, 1993 idézi: Sharma-Sonwaney 2014]. Ezen felül
lényeges, hogy minél idősebb a gyerek, annál inkább válik márka - és árorientálttá. Emellett érdemes kitérni arra is, hogy míg a fiatalabb gyerekek
főként az élelmiszerek terén mondják ki véleményüket, addig az idősebb
korosztály tagjai a ruhák kiválasztásában hallattja hangját [Ozgen 2003,
idézi Sharma-Sonwaney 2014]. Saját korábbi kutatásaim is azt igazolták,
hogy a fiatalabb korosztály számára az édességek és játékok a
meghatározók, míg az idősebbeknek a „trendi” ruhák fontosabbak.
Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy kutatásaim során – amelybe a
szülőket is bevontam – a szülők számtalan alkalommal megjegyezték, hogy
a gyermek hozza meg a végső döntést, de a választási alternatívákat a
szülők határozzák meg, ezzel is egy úgynevezett előszűrést végezve a
gyermek számára. Úgy gondolom, hogy ez az előszűrés mind a két fél
számára hasznos lehet, mivel így a káros, egészségtelen vagy a szülő
számára drága termékek nem lesznek a gyermek áhított termékeinek
listáján, így nem is lesz mérges, vagy szomorú, ha nem kapja meg azt,
azonban mindenképp pozitívan fogja értékelni, hogy a lehetséges négy
vagy öt alternatíva közül édesanyja a számára legszimpatikusabbat
vásárolja meg.
A gyermekek kora mellett az egy családon belüli gyerekek száma is
meghatározó lehet. Minél több gyermek van egy családban, annál
korlátozóbbá válnak a szülők, annál kevesebb dologba engedik beleszólni
a gyereket [Guneysu-Bilir 1988 idézi Sharma-Sonwaney 2014]. Úgy
gondolom, hogy ennek egyik legfőbb oka, hogy ezzel is próbálják kontroll
alatt tartani gyermekeiket, ezzel is egy védekező funkciót alkalmazva. Míg
egy gyerek esetén – amennyiben a gyermek által megvásárolni kívánt
terméket megvétózzák, a gyermek egy hosszabb vagy rövidebb ideig
mérges vagy szomorú lesz, addig több gyerek esetén már komolyabb
következmények is lehetnek. Különösen igaz ez akkor, ha mondjuk a két
vagy három gyerek véleménye eltér és csak az egyikét tudják teljesíteni.
Ennek elkerülése érdekében alkalmazhatják azt a megoldást a szülők, hogy
kevésbé engedik beleszólni gyerekeiket a döntésekbe. Ugyanakkor fontos
megjegyezni, hogy a kisebb családokban a fogyasztói készségeket
hamarabb elsajátítják a gyermekek. Ez részben annak is köszönhető, hogy
a kisebb családokban több alkalommal kerül előtérbe a kommunikáció
során a fogyasztás és bevásárlás, valamint a pénz hatékony felhasználása,
mint a többgyermekes családokban. Összességében tehát elmondható,
hogy azon családok, ahol kevesebb gyerek van, több időt töltenek a
gyerekkel és jobban bevonják a döntési folyamatokba [Sharma-Sonwaney
2014].
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Média
A 21. században az internet nagy mértékben átalakította a médiát, és
ezzel együtt a fogyasztók magatartását és attitűdét, valamint a vásárlás
utáni kommunikációjukat is. Ezzel együtt az elmúlt években megjelent
közösségi oldalak tovább fokozták növelik a fogyasztók irányába történő
kommunikációt, mivel lehetőségek jelentek meg a vélemények és
tapasztalatok kinyilvánítására, így előtérbe kerültek a cégek által
szponzorált vitafórumok és chat-szobák egyaránt [Mangold– Faulds 2009].
Ezen oldalak térhódításával egyidőben nemcsak a felnőtt fogyasztók,
hanem a gyermekek, mint új fogyasztói célcsoport is egyre inkább előtérbe
kerültek. Ennek következtében a gyerekek mint az internet - és ezzel együtt
a közösségi oldalak legfiatalabb felhasználóiként jelentek meg.
A gyerekek közösségi oldalakon való megjelenése vitatémává vált
nemcsak hazánkban, hanem a világ más részein is. A kérdés fontosságát
jelzi, hogy a közösségi oldalakat felhasználói között egyre több a gyerek,
továbbá a 10-14 év közötti gyerekek 22%-a napi tíz alkalommal is használja
kedvenc közösségi oldalát [O'Keeffe - Clarke-Pearson 2011]. Egy magyar
felméréseket végző szervezet, a G data által 2013-ban végzett kutatás
szerint a 13 év alatti magyar gyerekek negyede regisztrált felhasználója a
Facebooknak. Az adatfelvétel során 1000, legalább heti egyszer
internetező 18 és 75 év közötti személyt kérdeztek meg. Érdekes adat, hogy
a válaszadók 4 százalékának fogalma sem volt arról, hogy a vele egy
háztartásban élő gyermek használja-e a legnagyobb közösségi oldalt1. A
szülők szerepe azonban kulcsfontosságú a gyerekek közösségi oldalakon
való megjelenésével kapcsolatban, azonban az is előfordulhat, hogy a
szülők beleegyezése nélkül regisztráltak a gyerekek, esetleg hamis
adatokat adtak meg. Ennek azonban súlyos következményei lehetnek. A
helyzetet tovább bonyolítja, hogy napjainkban már nemcsak a
számítógépeken keresztül lehet elérni a közösségi oldalakat, hanem a
táblagépeken és okostelefonokon keresztül is, amelyet nem feltétlen képes
ellenőrizni rendszeresen a szülő. Ugyanakkor további kérdésként felmerül,
hogy mennyire etikusak azon vállalatok, akik itt reklámoznak az adott
korosztálynak. Viszont ha a gyermek hamis adatokkal regisztrál, akkor a
hamis adatoknak megfelelő – így feltehetően idősebb - korosztály számára
készített reklámokkal találkozik, akkor kérdéses, hogy ezen reklámok milyen
hatással lesznek személyi fejlődésükre, valamint jelen és jövőbeli
fogyasztóként való megjelenésükre egyaránt.
Összegzés - A fogyasztói szocializáció folyamata és az újraszocializáció
A szakirodalmi áttekintés során látható, hogy a fogyasztói szocializáció
során a gyermekek elsajátítják azokat a képességeket, melyek képessé
teszik őket a társadalom hatékony tagjaivá válásra. A fogyasztói
szocializáció kialakulásában a család kulcsfontosságú szerepet játszik,
azonban a gyerekek szintén hatással vannak a családi döntésekre, sőt egy
időszakban a szülők gyerekeiktől tanulva tesznek szert új ismeretekre,
melynek következménye a szülők úgynevezett újra-szocializálódása
[Sharma-Sonwaney 2014]. Az alábbi, 1. számú ábra összefoglalja a
http://hvg.hu/tudomany/20130705_atverik_a_facebookot_a_magyar_gyerekek letöltés ideje: 2013.
november 20.
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tanulmányban leírtakat és bemutatja ezt a kétirányú folyamatot, amikor
nemcsak a szülő tanítja gyermekét, hanem a gyermek is befolyásolja szülei
döntését, illetve megtanítja őket, hogy mi alapján és milyen módon
változtassák meg döntéseiket. Sharma-Sonwaney [2014] ábráját primer
kutatási eredményekkel kívánom kiegészíteni és továbbfejleszteni.
1. ábra: A gyermekek befolyása a családi döntésekbe és azok kapcsolata
a családdal kapcsolatos változókra
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Az etikus marketing és a fogyasztók
Szakó Tímea
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs,
Magyarország
Absztrakt
Tanulmányomban azt vizsgálom, hogy a tudatos fogyasztók által
bojkottálásra kerülnek-e az etikátlan magatartást tanúsító vállalatok; és
melyek azok a motivációk, témák, amelyek a fogyasztókat bojkottálásra
ösztönzik. Kutatási módszerül a szakirodalmi áttekintést választottam, mely a
későbbiekben alapot adhat primer kutatás lefolytatására is.
Két fő témakört vizsgálok: egyrészről az etikus marketinget folytató
vállalatokat, másrészről a tudatos fogyasztói magatartást. A vállalati
oldallal kapcsolatban bemutatásra kerül, mit ért a szakirodalom etikus
marketing alatt, és mely vállalatok tekinthetőek etikus vállalatnak.
Vizsgálatomat a fogyasztói magatartással folytatom, elsősorban a
vállalatok etikus viselkedése iránt igényt felmutató tudatos fogyasztói
magatartás bemutatásával.
Munkám célja annak a vizsgálata, hogy a fogyasztók, különös
tekintettel a tudatos fogyasztók kifejezik-e „nemtetszésüket” az etikátlanul
működő vállalatokkal kapcsolatban, és ezek a vállalatok bojkottálásra
kerülnek-e a fogyasztók, de legalábbis a tudatos fogyasztók által. Elemzem
továbbá a fogyasztók bojkottban való részvételének motivációit is.
Kulcsszavak: fogyasztói magatartás, tudatos fogyasztás, etikus vállalati
magatartás, bojkott
Etikus marketing és az etikus magatartást folytató vállalatok
A marketing etika az üzleti etika szerves része (Sele 2006). A
szakirodalomban nincs egységes definíció arra vonatkozóan, hogy
pontosan mit is takar az etikus marketing kifejezés. Az American Marketing
Association szerint az etikus magatartás a marketing alapja (Laczniak
1993). Sele (2006) definíciója szerint a marketing etika az erkölcsi értékek
fejlődésével foglalkozik a marketingben, illetve a felelős marketing
gyakorlatának normáival. Más megfogalmazásban a marketing etika az
erkölcsi normák alkalmazását jelenti az üzleti döntésekben [Bartels 1967,
Laczniak – Murphy 1993], illetve az erkölcsi értékek és normák
összehangolásával foglalkozik a felelős marketing gyakorlatáért [Neyland –
Simakova 2009].
Egy másik meghatározás szerint a marketingben etikusnak lenni azt
jelenti, hogy tartjuk magunkat a becsületességhez, a korrektséghez, és
alkalmazzuk az erkölcsi jót a marketingdöntésekben és a szervezet
életében (Nyírő et al. 2011).
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Az etikus marketing szervezeti feltételei
A vállalati kultúra “a szervezet által elfogadott, közösen
értelmezett előfeltevések, értékek, meggyőződések, hiedelmek rendszere”
(Schein 1985).
Az etikus marketing egyik szervezeti feltétele az elkötelezett felső
vezetés, pontosabban az elkötelezett marketingvezetők megléte. Laczniak
(1993) rámutat, hogy egy-egy cég etikai magatartása nagyban függ attól,
hogy a vezető miként gondolkodik bizonyos kérdések kapcsán. A
marketing
etikai
kérdéseit
vizsgálva
feltétlenül
érdemes
a
marketingvezetőket külön is megemlíteni, hiszen a marketingvezetőknek a
döntések során kulcsfontosságú szerepük, felelősségük van.
A teljes körűen etikus vállalati kultúra kialakulása egy folyamat
eredménye, így az etikus marketing másik szervezeti feltétele azzal
azonosítható, hogy az adott vállalat hol helyezkedik el ebben a
folyamatban. Míg a teljes körű integrált etikus kultúra kialakul, egy 5 szintből
álló folyamatnak kell megvalósulnia, amely az elkötelezettséggel kezdődik.
Már az elején a felső vezetés kinyilvánítja az elkötelezettségét a
legmagasabb szintű erkölcsi normák betartása iránt. Ezen a szinten történik
a vállalat alapelveinek és értékeinek meghatározása. Ezt követi a
formalizálás, amikor is elkezdik az alap etikai programot, amely tartalmazza
többek között az etikai kódex és az etikai felügyelő bizottság létrehozását.
A cselekvés és a visszacsatolás szintjén körvonalazódnak a konkrét
cselekedetek, szélesedik a látókör. Ezen a szinten van szükség az oktatásra
is. Mind a belső, mind a külső kommunikáció fontos ezen a szinten. Ezután
következik az értékelés, mígnem a legfelső szinten is kialakul a teljes körű
integrált etikus kultúra (Coleman 1998, idézi Szegedi 2001).
Az etikus vállalati működés szintjei
Felmerül a kérdés, hogy végső soron milyen vállalati működést tekintünk
etikusnak? Elegendő-e a jogszabályok betartása, vagy valamiképpen
többet kell tenniük a vállalatoknak ahhoz, hogy etikusnak tekinthessük
őket? E kérdés megválaszolása nem egyszerű, hiszen sem a szakirodalom,
sem pedig a gyakorlat nem egységes e tekintetben.

Az etikus vállalat koncepciója úgy is értelmezhető, mint azokat az
ideális normákat alkalmazó szervezet, amely a piacgazdaságban
„béketeremtő erővel” bír, és hozzájárul a vállalkozói szabadsághoz
(Steinmann – Löhr 1991).

Knut és Zsolnay (2010) az ökológiailag szelíd, a jövő generációkra
tekintettel levő, a társadalom tagjait szolgáló szervezeti működést tartják
etikus üzleti vállalkozásnak.

Caroll (1981) szerint az etikus viselkedés túlmutat a jogszabályi
előírások betartásán. Olach (2001) az etikus marketinggel kapcsolatban írja
ugyanezt: annak minimuma a fogyasztói jogok betartása.

A Tudományos és Köznyelvi Szavak Magyar Értelmező Szótára
szerint etikus az a vállalat, mely az etikai-kódexében megfogalmazottakat
szem előtt tartja, azokat betartja (Meszotar é.n.).

A Magyarországon 2011 márciusától működő ún. pozitív lista a
jogkövetésre helyezi a hangsúlyt (NFH é.n.).
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A Tudatos Vásárlók Egyesülete által üzemeltetett Cégmérce a
vállalatokat környezeti és társadalmi teljesítményük alapján rangsorolja
(Tudatosvásárló, é.n.).
Az etikus vállalatokat csoportosíthatjuk annak alapján is, hogy az
etikának milyen szerepet szánnak a vállalaton belül. Ulrich (2001)
csoportosítása szerint így 5 kategóriát különböztethetünk meg:
1.
A hagyományos vállalatfelfogáson alapuló irányzat
Ez az úgynevezett amorális felfogás, vagyis “az üzlet az üzlet” típusú
hozzáállás. A vállalatnak nemcsak joga, de kötelessége is a
nyereségmaximalizálás.
2.
Karitatív vállalati etika
Ez a koncepció is a nyereségmaximalizálásra törekszik, a profit
felhasználásakor már azonban nem csupán gazdasági célokat vesznek
figyelembe.
3.
Korrektív vállalati etika
Az etikai szempontok érvényessége részben elismerésre kerül a vállalati
politikában. Megjelenik az etikai szempontok figyelembe vétele az üzlet
területén is.
4.
Instrumentális vállalati etika
Az instrumentális irányzathoz tartozók azt vallják, hogy hosszú távon az
üzlet szempontjából is megéri erkölcsösnek lenni, vagyis érdemes befektetni
a vállalati etikába, hiszen ennek eredményeképpen nő a dolgozók
elkötelezettsége, javul a vállalat image-e. Ezek pedig mind hozzájárulnak a
vállalat hosszú távú sikeréhez.
5.
Integratív vállalati etika
Ezen nézet szerint integrálni kell az erkölcsi és a gazdasági elvárásokat:
a vállalati cselekedeteknek erkölcsösnek és gazdaságilag is racionálisnak
kell lenniük. Az etika nem külső korlátozó tényezőként jelentkezik, hanem
egy olyan alapként, amire a sikeres vállalati stratégia épül.
Smith (1993) egyfajta gyakorlatiasabb megközelítést tárgyal, és
szinteket határoz meg az etikus vállalati magatartás értelmezésére:

Az első szint szerinte a „caveat emptor” szemlélet, a „vevő
vigyázz” elve. A vállalat a saját érdekeit helyezi előtérbe a vevőével
szemben. Az etikátlan viselkedés itt a leggyakoribb.

A második szinten (a két véglet között) található a bevett iparági
gyakorlat, ahol a legtöbb vállalat helyezkedik el.

A harmadik szint, a másik véglet a caveat venditor” pozíciója,
ahol a „gyártó vigyázz” elv érvényesül. A gyártó a vevő érdekeit próbálja
maximálisan előtérbe helyezni.
A vállalatok felől tanúsított etikus magatartás azért is fontos, mert
segíthetik a fogyasztókban levő etikai dilemmák leküzdését (Marks - Mayo
1991).
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A tudatos fogyasztás
A fogyasztói társadalom
A 21. századra a fogyasztás a jólét szimbólumává vált, kialakult a
fogyasztói társadalom [Sükösd 2004]. A fogyasztás ilyen mértékű
növekedése (a fejlett országokban) példa nélküli a történelemben
[Törőcsik 2009].
Törőcsik (2009) az újkori fogyasztókat alapvetően 3 kategóriába sorolta:

„Kiszámítható fogyasztó”: 1989-1996-ig terjedő korszak vásárlója,
aki ismerkedik az új márkákkal, vásárlási formákkal, új kategóriákkal.
Racionális érvekre jól reagál.

„Még kiszámítható fogyasztó”: az 1997-től 2005-ig terjedő
időszakban jellemző. Az emocionális üzenetekre többségében jól reagál.

„Kiszámíthatatlan fogyasztó” : Ez a vásárló kritikus, egyre
igényesebb és magasabb szintű elvárásai vannak.
A pénzügyi válsággal egy új korszak veszi kezdetét, amikor a tudatos
vásárlás már nem kívánalomként jelenik meg, hanem sok családnak a
túlélés eszközét jelenti. Ez a magatartás valószínűleg visszavezet a
„kiszámítható fogyasztó” koncepciójához [Törőcsik 2009].
A fogyasztói magatartáson belül elsősorban a tudatos fogyasztással
foglalkozom, hiszen a tudatos fogyasztás Magyarországon is egyre erősödő
trendként jelenik meg, és valószínűleg ez az a csoport, aki a vállalatok
etikus viselkedése iránt igényt mutat.
A tudatos fogyasztás
Kozák (2004) szerint is egyre nagyobb tömegeket fog megérinteni a
tudatosság a vásárlásban és a termékek/márkák kiválasztása során. Kozák
szerint ez a következőkre fog kiterjedni:

mennyire tekintik környezetbarátnak az adott árut;

társadalmilag elfogadhatónak tartják-e az áru értékét (társadalmi
hasznosság);

az ár-érték arány a „politikailag korrekt” tartományba tartozik-e;

milyen a társadalmi felelősségvállalásról kialakult percepció egy
cégről;

genetikailag módosított-e a termék;

a gyártás a harmadik világban, éhbérért történik-e.
A tudatos fogyasztás értelmezésére a szakirodalomban több definíció is
fellelhető. A klasszikus fogyasztóvédelem szerint az a tudatos fogyasztó, aki
nem hagyja, hogy átverjék; aki tisztában van fogyasztói jogaival, és él is
velük; aki tájékozódik az árakról, a termékek minőségéről, a kapcsolódó
szolgáltatásokról; és ezek után a legjobb ajánlatot választja ki. A civil
szervezetek kiterjedtebben értelmezik a tudatos fogyasztás témakörét, és a
saját érdekek fokozottabb érvényesítésén túl a mások érdekeire való
figyelést is számításba veszik. A Tudatos Vásárlók Egyesülete szerint az a
fogyasztó nevezhető tudatos fogyasztónak, aki nemcsak saját jogaira és
érdekeire van tekintettel, hanem figyelembe vesz etikai, társadalmi és
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környezeti szempontokat is, illetve tekintettel van mások (ma élő emberek,
jövő nemzedékek, állatok, növények) érdekeire is [Dudás 2011a].
Dudás (2011a) szerint tudatos fogyasztó az, akire egy vagy több
jellemző igaz az alábbiak közül:

tisztában van fogyasztói jogaival, és azokat érvényesíti is

tudatosan – előzetes koncepciók alapján, informálódást és
megfontolást követően – választ
o
vagy vannak felismert önös érdekei (pl. egészség, biztonság,
költségtakarékosság), és azokat vásárlási döntéseiben kifejezésre is juttatja
o
és/vagy önérdekein túl hajlandó figyelembe venni etikai és
fenntarthatósági szempontokat is.
A tudatos fogyasztáson belül megkülönböztethető az öntudatos
fogyasztás és a felelős fogyasztás. Az öntudatos fogyasztás magára a
fogyasztóra irányul, az ő önös érdekei állnak tudatos vásárlási döntéseinek
hátterében (pl.: ártudatosság, értéktudatosság, márkatudatosság,
egészségtudatosság, fogyasztói jogok tudata, céltudatosság). A tudatos
fogyasztásnak azon kategóriáját, amelyben mások érdekei állnak a
középpontban, felelős fogyasztásnak nevezi a szakirodalom, és a
társadalmilag felelős fogyasztás, környezettudatos fogyasztás és az etikus
vásárlói magatartás sorolható ide. A termékeredet-tudatosság, és a
tudatos pénzügyek határterületet képviselnek, ezek a területek az
öntudatos fogyasztás és a felelős fogyasztás kategóriájához is tartozhatnak,
attól függően, hogy a tudatosságot az önérdekek vagy a közérdek
követése motiválja [Dudás 2011b].
A mások érdekeire fókuszáló, felelős fogyasztás területei közül a
társadalmilag felelős fogyasztást (socially responsible consumption)
emelem ki, és a továbbiakban ezzel foglalkozom.
A társadalmilag felelős fogyasztás
A társadalmilag felelős fogyasztó elutasítja a társadalomnak ártó
vállalatok termékeit, és preferálja a társadalmat segítő cégek áruját [Mohr
és társai 2001, idézi Dudás 2010]. Ezen túl a társadalmilag felelős fogyasztó
figyelembe
veszi
az egyén
privát
fogyasztásának
társadalmi
következményeit, hatásait is, illetve megkísérli vásárlóerejét társadalmi
változások véghezviteléhez felhasználni [Webster 1975, idézi Dudás 2010].
Roberts (1995, idézi Dudás 2010) szerint a társadalomtudatos fogyasztás
olyan termékek és szolgáltatások előnyben részesítését jelenti, melyek
vélelmezhetően pozitív (vagy legalább kevésbé negatív) hatással vannak
a környezetre, illetve a vásárlőerő felhasználása a társadalmi érzékenység
kifejezésére.
A társadalmilag és környezetileg felelősen gondolkodó fogyasztók
elvárják a társadalmilag felelős, etikus magatartást a vállalatoktól. Elítélik az
etikátlan piaci magatartást tanúsító vállalatokat, ugyanakkor jutalmazzák
ennek az ellentétét, az etikusságot. Őket tehát befolyásolhatja egy-egy
vállalat botrányos, avagy etikus viselkedése [Gulyás 2005].
A társadalomtudatos fogyasztó tehát a társadalom érdekeit tartja szem
előtt, és a vásárlási döntéseit aszerint hozza meg, hogy mi előnyös és káros
a társadalom számára. A háttérben megbúvó motivációk a társadalmi
igazságosság, és a morál [Dudás 2010].
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A társadalomtudatos fogyasztás két megnyilvánulási formája
azonosítható [Gulyás 2007]:

Bojkott: Olyan termékek elutasítása melyek, vagy gyártójuk árt a
társadalomnak, környezetnek.

Buycott: Olyan termékek kifejezett preferálása, melyek kedvező
hatással vannak a társadalomra, környezetre.
Bojkottok
A bojkottok szerveződéséhez először egyfajta fogyasztói ellenállás
kialakulása vezet. A fogyasztói ellenállás mögött többnyire etikai, egészségés környezetvédelmi okok húzódnak meg. Azonosíthatóak továbbá
fogyasztói
ellenállást
kiváltó
termékek,
amelyek
olyan
terméktulajdonsággal rendelkeznek, amely az emberekben erős
érzelmeket, félelmet váltanak ki. Fogyasztói ellenállást kiváltó tipikus
termékek például a gén- és nanotechnológiával készült termékek, az
atomenergia, a sokszor érthetetlen módon működő technikai fejlesztések,
illetve a kozmetikai ipar (például az állatkísérletek miatt). Ezek a termékek
negatív érzelmeket váltanak ki a fogyasztókból, és amennyiben ez az
érzelem közösségformáló erővel is bír, aktivitásra készteti az embereket. A
fogyasztói ellenálláshoz más résztvevők tevékenysége (civil mozgalmak,
ellenérdekeltek kommunikációja) is hozzájárulhat. A fogyasztói ellenállás
tehát túlmutat a negatív keresleten. A fogyasztói ellenállás egyik fajtája a
fogyasztói bojkott [Törőcsik – Jakopánecz 2010].
A szakirodalom bojkottnak nevezi bizonyos csoportok azon kísérletét,
miszerint az egyéni fogyasztók ösztönzésével elérjenek bizonyos célokat a
fogyasztás visszatartásával [Friedman 1985]. A bojkottot úgyis felfoghatjuk,
mint egy érzelmi kifejezést, az erkölcsi önmegvalósítás egy eszközét
[Kozinets - Handelman 1998].
Friedman (2001, idézi Törőcsik– Jakopánecz (2010) a bojkottokat a
következők szerint csoportosítja:

Az akadályozó bojkott (obstructionist boycotts): megkísérlik
megakadályozni a termék vagy szolgáltatás vásárlásában a fogyasztót.

Másodlagos bojkott (secondary boycotts): a kereskedőre irányul,
aki/ami a bojkott elsődleges célját jelentő terméket értékesíti a fogyasztók
számára.

A
helyettesítő
bojkott
(surrogate
boycotts):
indirekt
tevékenységként nyilvánul meg. Az ellenálló fogyasztók elégedetlenek
bizonyos politikával (állam, idegen nemzet), így bojkottálják azokat a
vállalatokat, amelyek az érintett területen tevékenykednek.
Azonosíthatóak a bojkottokra mozgósító ügyek, ilyenek például a
környezettel, a patriotizmussal, a munkavállalói szolidaritással és a
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos témák [Gulyás 2007].
Fogyasztók bojkottban való részvételének motivációi
Érdekes jelenség, hogy még ha a fogyasztó el is ítéli egy cég
működését, látja is a hibáit, nem bojkottálja automatikusan, még a tudatos
fogyasztó sem [Klein és társai 2004]. Az etikus fogyasztás magatartásformái
közül viszonylag magas a bojkottok elvi támogatottsága, az etikus
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fogyasztói attitűdökkel rendelkezők az átlaghoz képest azonban nagyobb
eséllyel csatlakoznak bojkottokhoz [Gulyás 2007].
A szakirodalom alapján két fő irányzat azonosítható a bojkottban való
részvétel motivációjának szempontjából, az egyik az egyéni beállítottság,
másrészt a külvilág ingerei.
Az egyéni beállítottság szempontjából azonosítható döntő tényezők:

bojkott valószínűsíthető sikere [Sen és Bhattacharya 2001,
Mahoney 1976]

fogyasztó fogékonysága a társadalom által indukált nyomásra
[Sen és Bhattacharya 2001, Garrett 1987]

fogyasztók társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos attitűdje
[Miller és Sturdivant 1977, Garrett 1987]

bojkotthoz kapcsolódó költségek nagysága [Sen és Bhattacharya
2001, Garrett 1987].
A külvilágtól érkező ingerek szempontjából azonosítható tényezők:

bojkott többi résztvevői [Mahoney 1976]

résztvevők által vallott értékek [Mahoney 1976, Garrett 1987]

potenciális résztvevők figyelme [Miller és Sturdivant 1977]

összhang a bojkott célja és a résztvevők attitűdjei között [Garrett
1987]

bojkott vezetőjének hitelessége [Garrett 1987].
Magyar fogyasztók és a bojkott
A rendszerváltás után felélénkült az érdeklődés a bojkottok iránt.
Magyarországon 2001 és 2010 között szinte minden évben hirdettek
bojkottokat, többségében önálló kezdeményezésként, három bojkott
nemzetközi kampány hazai megvalósítása volt [Gulyás 2011].
A bojkottok közül azonban csak néhány érte el az országos média
ingerküszöbét, és kapott nyilvánosságot. Ilyen bojkott volt [Gulyás 2011]:

Danone 2001-es bojkottja a győri gyár bezárása ellen

Pepsi 2001-es bojkottja a visszaváltható palackok visszavonása
ellen

Matáv 2002-es bojkottja a kedvezményes internetcsomag
megszüntetése ellen

MOL 2005-ös bojkottja a magas benzinárak miatt

Rauch üdítőitalok 2006-os bojkottja az alacsony áron történő
gyümölcsátvétel miatt

Osztrák termékek bojkottja 2007-ben a habzó Rába miatt

Auchan bojkottja 2009-ben a környezetileg érzékeny területen
bővítendő dunakeszi áruház ellen.
Ezek a bojkottok döntően gazdasági indíttatásúak, de több bojkott
környezetvédelmi, állatvédelmi és általánosabb társadalmi kérdéseket
érint. A Tudatos Vásárlók Egyesületének 2005-ös kutatása szerint az etikus,
társadalmi és környezeti szempontból előremutató vállalati magatartást
fontosnak ítélők többsége akkor is megvenné az adott vállalat termékeit,
ha azok drágábbak lennének. Azonban, ha a vállalat gyerekmunkát
alkalmazna, szennyezné a környezetet vagy kitelepítené a gyártását
Magyarországról, az információkat fontosnak tartó válaszadók jelentős
része áttérne más, akár drágább termék vásárlására [Gulyás 2011].
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Összefoglalás
Napjainkban, a fogyasztói társadalomban, és amikor a tudatos
fogyasztás egyre erősödő trendként jelentkezik, a vállalatok számára is
különösen fontossá válik, hogy etikusan működjenek.
Munkám során bemutatásra került, hogy a társadalmilag felelős
fogyasztók, az etikus fogyasztói attitűdökkel rendelkezők az átlaghoz képest
nagyobb eséllyel csatlakoznak bojkottokhoz, amelyet egy esetlegesen
etikátlanul működő gyártó/kereskedő ellen szerveznek. Az, hogy az egyén
részt vesz-e bojkottokban, vagy sem, több tényező függvénye. A
bojkottálásban való részvétel az egyén értékeitől, normáitól ugyanúgy
függ, mint a többi résztvevő hiteleségétől, a bojkott céljától.
Az ezredfordulót követően hazánkban is megnőtt az érdeklődés a
bojkottok iránt, amelyek többségében gazgazdasági indíttatásúak, de
több bojkott környezetvédelmi, állatvédelmi és általánosabb társadalmi
kérdéseket érint.
A téma megfelelő körüljárása érdekében további kutatások
szükségesek. A tudatos fogyasztók mélyinterjús megkérdezése lenne először
előnyös a téma mélyebb körüljárása végett, feltérképezve egy bojkottban
való részvétel mögött meghúzódó motivációkat. A mélyinterjús kutatás
után (amennyiben szükséges), nagymintás, kérdőíves megkérdezés is
lehetséges lenne.
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Absztrakt
A környezettudatosság napjaink egyik meghatározó megatrendje,
amely arra sarkall minket, fogyasztókat, hogy óvjuk a környezeti
értékeinket, takarékoskodjuk az erőforrásokkal Egy másik ilyen az innováció,
amely pont, hogy a fogyasztásra ösztönöz bennünket: a régit cseréljük újra,
vásároljunk, fogyasszunk. A tanulmányunk első részében bemutatjuk a
környezettudatosság értelmezésének lehetséges alternatíváit, kitérünk a
környezettudatos
marketing
koncepciójára,
ismertetjük
az
innovációmarketing szerepét a vállalkozások piaci sikerében, valamint
ütköztetjük a környezettudatosság és az innováció trendjeit. A
tanulmányunk második részében az ökoinnovációval foglalkozunk
nemzetközi kontextusban, bemutatjuk az ökoinnovációs eredménytáblát
és a benne szereplő mutatókból képzett kompozit indikátort, amelyet
ennek a komplex területnek a mérésére alkalmaznak. A tanulmány végén
pedig egy empirikus kutatás eredményeiből adunk ízelítőt, amelynek a
témája – többek között – a fenntartható életmód termékekkel kapcsolatos
fogyasztói szokások, attitűdök és percepciók vizsgálata.
Kulcsszavak: környezettudatos
ökoinnováció, fogyasztói attitűd

innováció,

fenntartható

életmód,

Bevezetés
A környezettudatosság napjaink egyik meghatározó megatrendje,
amely arra sarkall minket, fogyasztókat, hogy óvjuk a környezeti
értékeinket, takarékoskodjuk az erőforrásokkal és ne terheljük tovább
otthonunkat, a Földet. Ugyanolyan állapotban adjuk vissza, ahogy azt az
unokáinktól kölcsönkaptuk. Viszont az életünket átszövő 20-30 éves
megatrendek közül ez csak az egyik. Egy másik ilyen az innováció, amely
pont, hogy a fogyasztásra ösztönöz bennünket: a régit cseréljük újra,
vásároljunk, fogyasszunk, fogyasszunk, fogyasszunk… A környezeti
innovációkban és a fenntartható életmódban látjuk ennek a vélt vagy
valós ellentétnek a megoldását, ezért a soron következő fejezetet e
gondolat köré fűzzük. Bemutatjuk a környezettudatosság értelmezésének
lehetséges alternatíváit, kitérünk
a környezettudatos
marketing
koncepciójára, ismertetjük az innovációmarketing szerepét a vállalkozások
piaci sikerében, valamint ütköztetjük a környezettudatosság és az
innováció trendjeit. A fejezet második részében az ökoinnovációval
A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai
hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése
konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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foglalkozunk nemzetközi kontextusban, bemutatjuk az ökoinnovációs
eredménytáblát és benne szereplő mutatókból képzett kompozit indikátort,
amelyet ennek a komplex területnek a mérésére alkalmaznak. A végén
pedig egy empirikus kutatás eredményeiből adunk ízelítőt, amelynek a
témája – többek között – a fenntartható életmód termékekkel kapcsolatos
fogyasztói szokások, attitűdök, percepciók vizsgálata.
A környezettudatosság értelmezése
A környezettudatosság fogalma Berényi [2013] szerint „az emberi
cselekedetek olyan jellemzőjeként képzelhető el, ami a természeti értékek
megóvását mindenek elé helyezi.” Schäfferné [2008] pedig több szinten
értelmezi
a
fogalmat,
hiszen
másként
értelmezhető
globális,
nemzeti/kormányzati, szervezeti, és fogyasztói szinten is. A vállalati
környezettudatosság Menon és Anil [1997] meghatározása szerint
környezeti orientáció és elkötelezettség kérdése. A fogyasztó szemszögéből
ugyanakkor a fenntartható fogyasztás fogalmával áll közvetlen
kapcsolatban a környezettudatosság, mely a fenntartható fejlődés
definíciójának tudatában könnyen értelmezhető. Ez utóbbinak lényege az
ENSZ 1987-es Brundtland-jelentése óta változatlan: “a jelen igényeinek
kielégítése anélkül, hogy csökkentenénk a jövendő generációk képességét
arra vonatkozóan, hogy kielégítsék saját igényeiket” [ENSZ 1987]. Ennek
fényében a környezettudatos fogyasztás olyan magatartást takar, amely
az ökotudatos vásárlási megfontolásokat, és a minél kisebb környezeti
terhelést részesíti előnyben a mindennapi szükségletek megteremtése,
illetve beszerzése során. Emellett a környezettudatos fogyasztót egy
környezetbarát hozzáállás is jellemzi, a környezetéért való tenni akarás is
erősen jelen van a személyiségében, és legtöbbször a zöld megoldások
iránti érdeklődő szemlélettel bír.
A környezettudatos marketing koncepciója
A környezettudatos marketing és a zöld marketing egymással szinonim
fogalmak, valamint sokszor hallhatjuk még az ökotudatos marketing
kifejezést is, melyet szintén azonos értelemben használnak a
szakirodalomban. Egyes források a vállalati irányítási rendszer fontos
részeként értelmezik: A zöld marketing Peattie [1995] szerint „holisztikus
menedzsment folyamat, amely felelős a fogyasztók és a társadalom
igényeinek azonosításáért, előrejelzéséért és kielégítéséért profitábilis és
fenntartható módon”. Nagy [2012] a hagyományostól eltérő,
környezetorientált célrendszert emeli ki a környezettudatos marketingben.
Ez alatt - definíciója szerint - „az emberi szükségleteket kielégítő önkéntes
cserefolyamatokat lehetővé tevő, illetve ezeket megkönnyítő összes olyan
marketingtevékenységet értjük, melyek a társadalom hosszú távú érdekeit
is figyelembe véve, a környezeti koncepciót magába olvasztva, a
vállalatok, a fogyasztók és a környezet közötti integrációra törekednek és
eközben a hagyományostól eltérő, környezet-orientált célrendszerrel,
stratégiával és eszközrendszerrel dolgoznak az egyéni és társadalmi
életminőség javítása érdekében.”
Egy vállalat ökotudatos elkötelezettségére jó példa a mártélyi Rosmarin
Zrt., mely tisztítószerekkel foglalkozik, és kizárólag ökológiai termékeket
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gyárt. Kínálatukban maximum irritatív besorolású készítmények szerepelnek,
emellett pedig állatkísérletektől mentes, saját fejlesztésű áruval tudnak
szolgálni vevőik számára. Két termékük esetében (BIONUR súrolókő és
tisztító gél) EU ökocímkével is rendelkeznek, sőt, napenergia segítségével
állítják elő a gyártáshoz szükséges energiát [www.kornyezetbarattermek.hu].
Ezzel szemben, sajnos vannak olyan cégek, amelyek fogyasztóikat
megtévesztve, bízva a környezettudatos vásárlók szimpátiájában, nem
vetik meg az olyan kevéssé etikus marketingtechnikákat sem, mint az ún.
zöldre mosás (greenwashing). Mint például a Shell olajvállalat, mely az
ökoszisztémát nagymértékben károsító olajfinomító tevékenységét
igyekezett jobb fényben feltüntetni, azzal, hogy azt kommunikálta vevői
felé, hogy szén-dioxid kibocsátását virágot termesztő melegházak fűtésére
használja fel. Valójában azonban rendkívül kis arányban tette ezt meg a
szennyezés mértékéhez viszonyítva, így a cég hamisan állította magáról,
hogy a környezettudatos szemléletet képviseli. Márpedig egészen biztos,
hogy rendkívül negatívan rögzül egy olyan cég a fogyasztó tudatában, aki
hamis illúzióját kelti annak, hogy értékként kezeli a környezet védelmét.
Különösen, ha környezettudatos fogyasztóról van szó.
Az innovációmarketing szerepe
Az innovációmarketing napjainkban az egyik legdinamikusabban
fejlődő kutatási terület, melynek hatékonyságnövelő eszközei iránt az üzleti
és civil szféra, valamint az állami szektor egyaránt fokozódó érdeklődést
mutat. Különösen fontos megragadni a marketingnek ebben a területében
rejlő lehetőségeket ma, amikor a gazdasági környezet igen sebezhetővé
teszi
a
piaci
szereplők
helyzetét,
növekedési
kilátásait.
Az
innovációmarketing épp e piaci bizonytalanságokból következő kockázati
tényezők enyhítését célozza, szervezeti innovációs célok elérésében
működik közre, és a termék innovációk piacra történő sikeres bevezetését
segíti. Legfontosabb kérdése, hogy hogyan tudja sikeresen integrálni a
vevőket az innovációs folyamatba. Ennek elérése azonban a mai
folyamatosan
változó
világban
csak
számos
feltételhez
való
alkalmazkodással lehetséges. Ahogyan egyre fokozódik a nemzetközi
verseny a legtöbb piacon, úgy nőnek a fölös kapacitások, és a vevők
számára kínált választék. Ezzel szemben a kereslet egyre csökken, és a
tudatos vásárlók mind nagyobb számban, növekvő igényekkel lépnek fel a
gyártók, szolgáltatók irányában. Az innováció pedig amellett, hogy
bonyolult és rendkívül költséges folyamat, jelentős kockázatokat rejt
magában, akár a megtérülést, akár a vevői elégedettség szempontjait
vesszük figyelembe. Ezek a nehézségek egyrészt a cég stratégiai jellemzői
és a folyamatjellemzők közötti összhang megteremtésével, továbbá a
termékjellemzők optimalizálásával kezelhetők a leghatékonyabban.
Másrészt a vállalkozásoknak meg kell tanulni az innovációk és a vállalati
növekedés tudatos egybekapcsolását, figyelve az alábbi magatartási,
szakmai alapvetésekre [Piskóti 2007, 15.]:
1.
Az innovációs lehetőségek kutatása csak akkor lehet sikeres, ha
van a vállalkozásnak jövőképe, jövőbe mutató stratégiája, amelyben az
innovációknak világos szerepet kell játszania.
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2.
El kell fogadni, hogy önmagában a technológiai know-how
birtoklása kevésbé fontos, mint azon felhasználói területek, vevőcsoportok
beható ismerete, akik attraktív növekedési potenciált mutatnak fel, s az
innovatív termékek jelentős piaca, előnye építhető rájuk.
3.
Az innovatív ötletek széles tárházát kell használni, a vevőket,
szállítókat, az értékesítés és vevőszolgálat munkatársait, a versenyelemzést,
a külső kutatóintézetet, a saját K+F munkatársait, stb. Azaz abban a
helyzetben kell lenni, hogy mindezek gyűjtése, értékelése egy aktív keresési
és szűrési folyamat révén történjen.
4.
A sikert ígérő innovációs ötletek fejlesztési projektbe történő gyors
átvitele, megvalósításának és célratörő piacra vitelének gyorsasága, jól
megválasztott időstratégiai döntése elengedhetetlen.
5.
Egy szisztematikus az innovációmenedzsment keretében történő
innovációs marketing működtetése szükséges, mely biztosíthatja, hogy az
innovatív termékek fejlesztése vevőorientáltan történjen.
Az
innovációmarketing
módszerei
–
az
integrált
innovációmenedzsment, az innováció-lépcső, a laterális marketing – a
stratégiai és operatív marketing terén olyan továbbfejlesztéseket
jelentenek, melyek a hatékonyságnövelést, a folyamatok optimalizálását
és az innovatív megoldások megtalálását, elismertetését egyaránt
szolgálják. Ezek a megoldások jól illeszkednek a vállalkozások piaci
sikerében az innováció- és piacorientáltság növekvő jelentőségéhez.
Környezettudatosság vs. innováció
Lippényi [2005] így határozza meg a fenntarthatóság és az innováció
viszonyát: „Nincs fenntartható fejlődés innováció nélkül. Másfelől az
innováció – ha nem torz, vagy önpusztító akar lenni – eleget kell, hogy
tegyen a fenntarthatóság követelményének.” A kölcsönös függés
egyoldalú megközelítését azonban nem fogadhatjuk el általános
igazságként, mert a fenntarthatóság és az innováció ennél bonyolultabb
rendszerű kapcsolatban állnak egymással. Fleischer [2006] bírálja Lippényi
[2005] meghatározását, szerinte abból azt a hamis következtetést
vonhatjuk le, hogy az innováció támogatásával a fenntarthatóságot is
elősegítjük. Szerinte rendszer szinten kifejezetten ellentétes egymással a
fenntarthatóság és az innováció alapelve, ugyanis egészen mások a céljai.
A fenntarthatóság elsősorban meg akarja őrizni a jövő generációja
számára fontos struktúrákat és működési módokat, és minden ezen
szándéka ellen ható tendenciát igyekszik visszaszorítani. Az innováció
ugyanakkor pontosan ennek az ellentétét igyekszik megvalósítani, újat
igyekszik létrehozni úgy, hogy megsemmisíti a meglevő kialakításokat és
üzemeltetési formákat, annak érdekében, hogy valami mást, a korábbinál
jobbat valósítson meg. Fleischer [2006] elismeri közös ismertetőjegyként a
jövőorientáltságot, viszont a fentieknek megfelelően a két fogalom között
alapvető különbséget rögzít, ami a meglevőhöz való eltérő viszonyban
jelenik meg.
A mi meggyőződésünk is az, hogy az innováció és a fenntarthatóság
egymással több ponton is ellentétes érdekeltséggel bírnak, melyet számos
példa bizonyít. Igaz sok esetben nem szándékosan nem teljesül a
fenntartható fejlődés elve. Az elektromos autók gyártói például azzal a
világos pozicionálási céllal helyezték forgalomba modelljeiket, hogy azok a
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környezettudatos vásárlók igényeinek megfelelően kevesebb szén-dioxidot
bocsátanak a levegőbe. Valóban, egy elektromos meghajtású autó nem
szennyezi környezetét lokálisan, ugyanakkor nem tekinthetünk el attól a
ténytől, hogy az üzemeltetéséhez szükséges áramot megtermelő villamos
erőművekben ugyanúgy keletkezik káros kibocsátás. Ráadásul, az ADAC
német autóklub számításai szerint nem is elhanyagolható ez a kibocsájtott
mennyiség. Eredményeik ugyanis azt mutatják, hogy alig van különbség
egy hagyományos és egy elektromos autó környezeti terhelése között.
Nem becsülhető le a zajszennyezés és a helyi kipufogógázok
csökkentésében játszott szerepük, azonban az innovációval megcélzott
eredeti cél és eredmény fenntarthatósági szempontból mindenképpen
elgondolkodtató. Még egy példát emelnénk ki a sok közül, amikor az
innováció nem jár együtt a fenntarthatósággal, holott ebben az esetben is
jó szándék vezérelte az ötletet (a profitorientáltság mellett természetesen).
Elég arra gondolnunk, hogy a biológiailag lebomló szatyrok is
környezettudatos szempontokat hivatottak kiszolgálni, mégis, egyre több
tanulmány és szakértő jut arra az eredményre, hogy egyáltalán nem
járulnak hozzá a fenntartható fejlődéshez. Valójában ugyanis a lebomlást
számos környezeti tényező befolyásolja. Egy szeméttelepen eltemetve fény
és oxigén hiányában, vagy akár párás időben is teljesen megállhat a
bomlási folyamat. A Plastics Recyclers Europe (PRE) állítása alapján pedig
ezen kívül az előállítási folyamat annyi energiát és olajt igényel, ami közel
sem mondható környezetbarátnak. A műanyag hordtáskák témájában az
Európai Parlamentben megrendezett workshopon kiemelték, hogy a
plasztik
szatyrok
biológiai
lebomlásának
termékelőnyként
való
hangsúlyozása nem kívánatos módon alkalmas a fogyasztók
összezavarására, megtévesztésére.
Ökoinnováció: nemzetközi kitekintés
Az ökoinnovációs eredménytábla (Eco-Innovation Scoreboard, Eco-IS)
az első eszköz, amelyet az Európai Unió tagországainak ökoinnovációs
teljesítményének értékelésére és bemutatására készített el az
Ökoinnovációs Obszervatórium (Eco-Innovation Observatory, EIO). Az
eredménytábla célja, hogy megragadja az ökoinnováció különböző
aspektusait 16 mutató segítségével, amelyek 5 csoportba lettek sorolva:

Ökoinnovációs inputok

Ökoinnovációs tevékenységek

Ökoinnovációs outputok

Erőforrás-hatékonysági hatások

Társadalmi-gazdasági hatások
Az eredménytábla megmutatja, hogyan teljesítenek az egyes
tagországok az ökoinnováció különböző dimenzióiban az EU átlaghoz
képest és rávilágít erős és gyenge pontjaikra. Az Eco-IS kiegészíti az EU-s
államok innovativitásának mérésére használt más megközelítéseket. Teszi
mindezt annak érdekében, hogy minél átfogóbb kép születhessen az
országok gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítményéről [EIO 2012].
Az ökoinnovációs eredménytábla mutatóiból szintén képeznek egy
kompozit indikátort (Composite Scoreboard Index). Ez az összetett
mutatószám súlyozatlan átlaga az eredménytábla 16 mutatójának. Ezek a
mutatók 5 csoportba vannak sorolva: ökoinnovációs inputok,
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tevékenységek, outputok, erőforrás-hatékonysági és társadalmi-gazdasági
hatások. Az index struktúráját az alábbi 1. ábra illusztrálja:

1. ábra Az Eco-IS összetett index alapjául szolgáló 16 mutató rendszere
Forrás: EIO, 2014

Az Eco-IS összetett index értékét az Európai Unió 28 tagállamára
számolják ki oly módon, hogy az EU-s átlagot veszik 100-nak. Az országok
sorrendjét az alábbi 2. ábra tartalmazza. A lista elején a klasszikusan magas
innovációs kultúrával rendelkező országok helyezkednek el, úgymint
Svédország, Finnország, Németország. Magyarország ezen a listán
egyébként a 22. helyet foglalja el 61 százalékos eredménnyel.
2. ábra Az EU tagországainak ökoinnovációs teljesítménye
Forrás: EIO, 2014
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Fenntartható életmód: fogyasztói percepciók
A fenntartható életmód fogyasztói percepcióinak vizsgálata
érdekében empirikus kutatást végeztünk kérdőívvel támogatott személyes
és online megkérdezés formájában az észak-magyarországi, 18 év feletti
lakosság körében. A kérdőíves megkérdezés alapsokaságát egy régió,
Észak-Magyarország 18 év feletti lakossága alkotta. Személyes és online
megkérdezést végeztünk, ezért mintavételi keretet nem rendeltünk hozzá
az alapsokasághoz. A mintavételi technikát illetően a nem véletlen
mintavételi technikák csoportjába tartozó, ún. önkényes mintavételt
alkalmaztunk. A minta nagysága 258 fő volt. A minta megbízhatósági
szintje (π) 95,0 százalék, pontossági szintje pedig (Δ) ±6,1 százalékpont. Az
információgyűjtés módja kérdőívvel támogatott személyes és online
megkérdezés volt. A megkérdezésre az adott régiókban – az ütemezésnek
megfelelően – 2013. november 5-25. közötti időintervallumban került sor.
A megkérdezettek nagyobb része arra a kérdésre, hogy ismer-e
fenntartható fejlődéssel összhangban álló terméket, nemmel válaszolt
(57,4%). Kisebb hányaduk, 42,6% válaszolt igennel, akik meg is neveztek
ilyen, általuk ismert terméke(ke)t.
3. ábra A termék vásárlásai/áru beszerzései mekkora részét teszik ki a
fenntartható életmód termékek az alábbi kategóriákban?
Forrás: saját szerkesztés
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Élelmiszerek

3,48

Háztartási gépek

3,35

Egészségmegőrző készítmények

3,27

3,17

Közlekedési eszközök

Tisztítószerek

3,10

Kozmetikumok

3,08

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

A válaszadók azt jelölték meg (3. ábra), hogy vásárlásaik közül az
élelmiszerek kategóriájában található átlagban a legtöbb fenntartható
életmód termék (3,48). A háztartási gépeik jelölésük átlagában ennél
valamivel
kisebb
részben
fenntarthatóak
(3,35),
ahogyan
az
egészségmegőrző készítményekkel is hasonló a helyzet (3,27). Közlekedésük
tekintetében átlagban nagyjából közepesre értékelték a fenntartható
eszközök arányát (3,17), ahogy a tisztítószerek (3,10), és a kozmetikumok
esetében is (3,08) megközelítőleg ilyen arányban használnak
környezetbarát eszközöket.
4. ábra Mennyire súlyosak az alábbi okok abból a szempontból, hogy
nem ilyen termékeket vásárol?
Forrás: saját szerkesztés
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Túlságosan drágának tartja

3,57

Nem ismer ilyen termékeket, nincs
információja róluk

3,00

Nem érhető el a számára, nem lehet kapni

2,99

2,39

Nem tartja megfelelőnek a minőségüket

2,29

Egyszerűen nem érdeklik ezek a termékek

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Annak okaként, hogy nem ilyen termékeket vásárolnak (4. ábra),
jellemzően a fenntartható életmód termékek magas árát jelölték meg a
válaszadók (3,57), de az információhiány is előkelő helyen végzett az okok
között (3,00). Hasonló problémát jelentenek a vásárlásnál a
megkérdezettek szerint az elérhetőségi elégtelenségek (2,99). Minőségük
esetleges alacsony színvonala jellemzően nem súlyos ok a válaszolók szerint
(2,39), vagyis valószínűleg a minőségükre általában nem lehet panasz,
nem ezért nem választják ezeket a termékeket. Az sem meghatározó ok,
hogy nem érdeklik őket ezek a termékek (2,29).
Rendkívül nagy arányban válaszolták azt a kérdőívet kitöltők, hogy
előnyben részesítik a helyi termékeket a régión kívülről származókkal
szemben (76,8%). Ezzel szemben csak kevesen nem preferálják a helyi
termékeket (23,2%).
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5. ábra Hol vásárolna legszívesebben fenntartható életmód termékeket?
Forrás: saját szerkesztés

Helyi piac

4,08

Önálló, független kis bolt

3,61

Fenntartható életmód termékek szakboltja

3,29

Kisbolt-lánc

3,22

Szupermarket

3,19

3,13

Hipermarket

3,04

Diszkont-lánc
2,59

Internet, webáruház
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Az 5. ábráról könnyen leolvasható, hogy a válaszadók legszívesebben
a helyi piacon szereznék be a fenntartható életmódhoz szükséges
termékeket, az erre adott értékelések eredményezték a legmagasabb
átlagot (4, 08). Emellett szívesen vásárolnának még ilyen árukat kisboltból
(3,61), fenntartható életmód szakboltból (3, 29), ill. kisbolt láncból is (3,22). A
szupermarketek (3,19), hipermarketek (3,13) és diszkont-láncok (3,04)
megközelítőleg közepes értékelést kaptak. A legkevésbé szívesen
internetről,
webáruházból
vásárolnának
a
megkérdezettek
környezettudatos termékeket, ez a lehetőség 2,59-es átlageredményt
kapott a válaszadóktól.
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6. ábra Honnan szerezne legszívesebben információkat fenntartható
életmód termékekkel kapcsolatban?
Forrás: saját szerkesztés
Internet, szakportál

4,25

Közösségi média

3,77

Televízió

3,37

A vásárlás helyén elérhető katalógusok,
szóróanyagok

3,34

Nyomtatott sajtó, magazinok

3,32

Rádió

3,31
3,13

Kiállítások, vásárok
2,78

E-mail-ben kapott üzenetek, információk
2,43

Termékbemutatók
2,07

Postai úton kapott levelek, tájékoztatók
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Információforrások közül a válaszadók leginkább az internetet (4,25) és
a közösségi médiát (3,77) preferálják. A 6. ábrára pillantva jól követhető,
hogy ezeket követi népszerűségben a televízió (3,37), a vásárláshelyi
katalógusok és szóróanyagok (3,34), valamint a nyomtatott sajtó és
magazinok (3,32). Valamennyire még szívesen szereznének információt a
megkérdezettek rádióból (3,31) illetve kiállításokról, vásárokról is (3,13);
viszont már kevésbé szeretnének e-mailből (2,78), termékbemutatókon
(2,43) vagy postai úton (2,07) informálódni.
Összegzés
A fejezet során a környezettudatosság és az innováció kapcsolatát,
valamint a fenntartható életmód kérdéseit vizsgáltunk. Fontosabb
következtetéseinket az alábbiakban röviden összefoglaljuk:

A környezettudatosság értelmezését illetően számtalan hazai és
nemzetközi megközelítés látott már napvilágot, de közös bennük a
környezeti terhelés csökkentése iránti szándék és a környezetbarát
hozzáállás, tenni akarás szellemisége.

A környezettudatos marketing koncepciója az ökoszisztémával
való kompatibilitást helyezi előtérbe a fogyasztói igények kielégítése és a
szervezeti célok megvalósítása mellett. Ezzel a holisztikus megközelítéssel
vannak, akik jól tudnak azonosulni, míg mások fogyasztókat tévesztenek
meg környezettudatosságot állítva magukról.

Az innováció a gazdaság motorja, az innovációmarketing pedig
a vállalkozások piaci sikerében tölt be vitathatatlan szerepet hatékonyság
növelés, folyamatoptimalizálás és innovatív megoldások révén.
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Véleményünk szerint az innováció és a fenntarthatóság
egymással több ponton is ellentétes érdekeltséggel bír. Az ellentétek
kisimítására a környezeti innovációk és a fenntartható életmód termékek
jelenthetnek megoldást.

Az országok ökoinnovációs teljesítményének értékelésére és
bemutatására
kifinomult
módszerek
léteznek:
ökoinnovációs
eredménytábla, az eredménytábla mutatóiból képzett kompozit indikátor.
Ezek a módszerek remekül kiegészítik az országok gazdasági, környezeti és
társadalmi teljesítményéről kialakítható képet.

A fenntartható életmód termékek iránt nyitottságot tapasztaltunk
a lakosság körében végzett empirikus kutatás eredményei alapján. A
kategória preferált termékei az élelmiszerek, háztartási gépek és
egészségmegőrző készítmények. A nem fogyasztás elsősorban az eltúlzott
árakra vezethető vissza. A helyi termékek és a helyi piacok kifejezetten
előnyben részesítettek a fogyasztók körében és legszívesebben a
világhálóról (szakportál, közösségi média) szereznek a témáról bővebb
információt.
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A kis- és közepes vállalatok szerepe és lehetőségei a fenntartható
energiagazdálkodásban
Alföldy-Boruss Márk
Szent István Egyetem Gazdálkodási és Szervezéstudományi Doktori
Iskola
Gödöllő
Absztrakt
A rezsicsökkentés folyamatában a gazdasági szereplők is
energiaköltség-csökkentésre számíthatnak a kormányzati kommunikáció
alapján. Az újraiparosítás egyik előfeltételeként ismert az energiaköltségek
alacsony szintjének fontossága, és a tervek szerint európai szinten a
legalacsonyabbak lesznek az ipar számára a kormányzati intézkedéseknek
köszönhetően.
Az ipar energiaintenzitása jelentősen befolyásolhatja egy adott
gazdaság versenyképességét, azonban az energiaintenzitáson túl a valós
költségek összehasonlítása is szükséges a tényleges versenyhelyzet
megállapításához. Ebből kifolyólag mind európai, mind világpiaci szintű
összehasonlítás is megtörtént. A világszinten egyedülálló EU-s
energiahatékonysági, kibocsátás-csökkentési és megújuló energetikai
célkitűzések teljesítése az ipar energiaintenzitásának csökkenését, illetve
szerkezetváltozásként a szolgáltató gazdaságra való áttérést eredményezi.
A fennmaradó energiaigényeket szükséges tiszta, a fenntarthatóságot
szolgáló erőforrásokkal biztosítani úgy, hogy a gazdaság termelési költségei
mégis csökkenjenek, vagy alacsony szinten maradjanak, ezáltal
versenyképessége javuljon.
A gazdaság egészéhez jelentős mértékben hozzájáruló kis- és közepes
vállalati szektor mind a saját termelési, szolgáltatási tevékenysége
energetikai vonatkozásainak fenntarthatóvá tételével, mind ennek a
piacnak az aktív szereplőjeként részese lehet a fenntartható
energiagazdálkodásnak.
Kulcsszavak: megújuló energia, klímavédelem, energiahatékonyság,
fenntartható energiagazdálkodás
Bevezetés
Ismert kormányzati célkitűzés, hogy a lakossági és közintézményi
energiaárak csökkentését követően a gazdaság egészére kiterjedő
energia árcsökkentés kerüljön végrehajtásra, és az ún. „ipari
rezsicsökkentés” hatására a jelenlegi kormányzati ciklus végére hazánkban
európai szinten a legalacsonyabbak legyenek az energiaköltségek az ipar
számára is. (Az ipari rezsicsökkentés az újraiparosítás célját támogatja. Az
újraiparosítás értelmében Magyarország arra törekszik, hogy itt legyen a
legmagasabb az ipari termelés hozzájárulása a nemzeti össztermékhez
európai uniós összevetésben. Ehhez többek között az is szükséges, hogy
Európában nálunk legyenek a legalacsonyabbak az energiaárak, amelyek
így versenyképességi tényezőként is fontosak [NAPI 2014, NFM 2014, GKI
2014].) Az Eurostat adatai szerint 2013-ban 35 európai ország közül az ipari
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fogyasztói
villamosenergia-átlagárak
(adóterhekkel
együtt)
Magyarországon közepesek voltak. A vizsgált, nem EU-országok mind
alacsonyabb árat képesek biztosítani, az EU-országok közül pedig
ugyanannyi országban alacsonyabb az ár, mint ahányban magasabb a
hazaiaknál. (2009-2013 között Franciaországban átlagosan 30 %-kal,
Lengyelországban 18 %-kal, Csehországban 5 %-kal alacsonyabbak,
Németországban 23 %-kal, Olaszországban 31 %-kal voltak magasabbak,
Ausztriában közel azonosak voltak az árak, mint Magyarországon.) [MEKH
2014].
A gazdasági energiaintenzitás jelentősége
A kérdéskör kapcsán szükséges volt feltérképezni, hogy az ország és az
ipari szektor mennyiben energiafüggő, valamint ez az energiaintenzitás
milyen tényleges energiaárakat jelent európai és tengerentúli
kitekintésben. Mindezek értelemszerűen csak akkor releváns tényezők, ha a
vállalat költségszerkezetében valóban komoly súllyal jelennek meg az
energiaköltségek.
Az Eurostat adatai alapján a magyar gazdaság energiaintenzitása
2012-ben jóval az európai uniós átlag fölött volt: míg az EU28 átlaga 143,2,
addig hazánk értéke 268,7 kgoe/1000 EUR (a gazdaság energiaintenzitása
mérőszám: Bruttó belföldi energiafelhasználás osztva a GDP-vel
[mértékegysége kg olaj egyenérték per 1 000 EUR]). A mutató értéke az
elmúlt évtizedben jelentősen csökkent: az EU28 átlaga 2001-ben még
170,9, magyarországé 344,3 mtoe/1000 EUR volt. A V4-országok közül a
legalacsonyabb energiaintenzitású Magyarország a vizsgált időszakban, és
ez a felállás megmaradt a változás mértékében is: ezen országok közül
hazánk csökkentette legkisebb arányban a gazdaság energia szükségletét
[EUROSTAT 2014]. Látható tehát, hogy adott egységnyi gazdasági érték
megteremtéséhez Magyarországnak majdnem kétszer annyi energiát kell
felhasználnia, mint az EU28 átlagának. A V4 országok viszonylatában
azonban - egyfajta regionális versenyelőnyt biztosítva – hazánk átlag alatti
energiafelhasználással tud termelni.
Az Európai Unió a világpiacon előkelő helyet foglal el
energiahatékonyság tekintetében. Az 1. táblázat 2005-évi Geary-Khamis
mértékegységgel vagy más néven nemzetközi dollár árfolyammal mutatja
be, hogy a World Energy Council [WEC 2013] adatai alapján az Európai
Unió Japánnal azonos primer energiaintenzitás mellett mind jóval az
Egyesült Államok, India és Kína energiaintenzitása alatti értéken képes
adott gazdasági érték megteremtésére (végső energia felhasználásban
azonban Japán az EU-nál is hatékonyabb).
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1. táblázat: A súlyponti gazdasági szereplők energiaintenzitása 2011-ben, a World
Energy Council adatai alapján, (koe/$05p illetve az EU-hoz képesti arány).
Forrás: http://www.wec-indicators.enerdata.eu/ Saját szerkesztés.
Teljes gazdaság teljesítménye
Ipar
teljesítménye
Primer energia
Végső energia
Energia
intenzitás
intenzitás
intenzitás
EU
0,12
100%
0,08
100%
0,09
100%
USA

0,17

142%

0,1

125%

0,14

156%

Kína

0,26

217%

0,16

200%

0,21

233%

India

0,18

150%

0,11

138%

0,17

189%

Japán

0,12

100%

0,07

88%

0,08

89%

Azonos energiaárak mellett tehát az Európai Unió gazdasága
energiaintenzitás tekintetében világszinten versenyelőnnyel járna.
Szükséges megvizsgálni a feltétel teljesülését, azaz a nemzetközi
energiaárakat.
Európa sohasem volt olcsó az energia területén, és az elmúlt években
tovább nőtt az EU és legfőbb gazdasági partnerei közötti energia ár
különbsége. Átlagosan az EU ipari gázárak három-négyszeresei az Egyesült
Államok, India, vagy Oroszország árainak és 12 százalékkal magasabbak,
mint Kínában (viszont 12 százalékkal alacsonyabbak, mint Japánban). Az
ipari kiskereskedelmi villamosenergia árak kétszer magasabbak, mint az
Egyesült Államokban és Oroszországban és 20 százalékkal magasabbak,
mint Kínában (míg 20 százalékkal alacsonyabbak, mint Japánban) [Európai
Bizottság 2014].
A
korábbiakban
ismertetett
energiamennyiségben
kifejezett
energiaintenzitás és nominális értéken kifejezett energiaár-különbözőségek
külön-külön történő összehasonlítása torz következtetéseket eredményezne.
Az energiaárak adott gazdasági környezetben tényleges költségként való
kifejezésére a vásárlóerő-paritás fogalmának módszertanához hasonlóan
alkalmazott eszköz a Real Unit Energy Cost (RUEC, valós energiaegység
költség). A RUEC az energiaköltségek (folyó áron számítva) és a hozzáadott
érték hányadosa (folyó áron számítva). A RUEC tehát azt fejezi ki, hogy 1
egységnyi hozzáadott értékhez mennyi energiára fordított költség
szükséges.
A RUEC mutató alkalmazása azért célszerű, mert megmutatja, hogy az
energiaáraiban
a
versenytársakénál
drágább,
azonban
energiaintenzitásában
hatékonyabb
Európa,
ténylegesen
milyen
versenyelőnnyel, vagy versenyhátránnyal indul a globális gazdasági
versenyben.
Az egyes gazdasági versenytársak gyáriparai értékteremtése
tekintetében a RUEC mutató 2011. évi eredménye meglepő: bár a korábbi
különbözőségeknek megfelelően Japán szerepel a legelőkelőbb helyen,
az EU27 és az USA között nem volt különbség (Japán ca. 28 %, EU27 és USA
ca. 35%, Kína 40%, Oroszország 80%) [Európai Bizottság 2014].
Fentiekből következően az energiafelhasználás – egyéb tényezőket
nem tekintve – a mennyiségében és energiaköltségében intenzív
iparágakban
jelenthet
versenytényezőt.
Egy
adott
gazdaság
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versenyképességének
javítása
során
törekedni
szükséges
az
energiaintenzitás csökkentésére, az adottságok függvényében az
energiaköltségek alacsony szinten tartására, illetve mindezek mellett az
alacsony energiafelhasználású ágazatok felé történő elmozdulásra.
Energiaintenzív iparágakként jellemzően a papíripar, vegyipar,
építőanyagipar, valamint fémipar ismertek. Az Eurostat EU-szinten vizsgálta
ezen iparágakat, az eredményt az 1. ábra mutatja be (Európai Bizottság
2014). Igen nagy szórás tapasztalható a teljes termelési költségeken belüli
energiaköltségek
tekintetében
(példaként
az
üvegipar
egyes
tevékenységei között 10-42 százalék között is az energiaköltség). Az egyes
alágazatok terjedelmi korlátok miatt nem kerülnek megnevezése.
1. ábra: Egyes energiaintenzív iparágak energia ráfordításainak költségei a
termelési költségek arányában (legalacsonyabb, legmagasabb és EU átlag, 2010),
Forrás: Eurostat, in: Európai Bizottság 2014

EU-s szinten a leginkább energiaigényes érckitermelési ágazat átlagos
energiaköltségei sem érik el a 10 százalékot, míg a teljes ipari termelési
energiaköltség átlag mindössze ca. 2,5 százalék. A nagy átlaghoz képest
azonban vannak olyan alszektorok, ahol az energiaköltségek 30-35
százalékosak is lehetnek, így a tégla és cserépgyártás, amint az a 2. ábrán
látható (Európai Bizottság 2010).
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2. ábra Ipari átlagos energiaköltségek a teljes termelési költségekben
2010-ben az EU-ban.
Forrás: Európai Bizottság 2010

A kkv-k szerepe az energiaintenzív iparágakban
Néhány energiaintenzív iparágra jellemző a nagy tőkeigény, így az
acél és vas, vegyipar, nemesfém iparokban a nagyvállalati dominancia
figyelhető meg EU-s szinten.
A 3. ábra alapján a kis-és közepes vállalkozások inkább a papír és
kerámiaiparban, építőanyag-iparban, papír és nyomdaiparban jelennek
meg, míg a mikrovállalkozások az ércbányászatban, fa és fatermékek
iparaiban jelentősek. A közepes méretű vállalatok az energiaintenzív
iparágak foglalkoztatásának és árbevételének mintegy 15-30 százalékát
adják (Európai Bizottság 2010).
3. ábra A vállatok mérete szerinti megoszlása (foglalkoztatottak száma)
az éves árbevétel szerint, egyes ipari alszektorokban 2011-ben.
Forrás: Európai Bizottság 2010
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Magyarországon az ipar két legnagyobb hozzáadott értékű ágazata a
gépipar és a járműgyártás. Ezen iparágak energiaintenzitása nem magas,
az erősen energiaintenzív fémkohászat viszont alacsonyabb termelési
értéket képez a 4. ábra értelmében (Századvég 2013).
4. ábra Az ipari ágazatok termelési értéke és energiaintenzitása 2010ben Magyarországon.
Forrás: Századvég 2013

A KKV-k szerepe Magyarországon
Magyarországon a csaknem 1 millió vállalkozás 99,9 százaléka kis- és
közép vállalkozások közé tartozik, és kevesebb, mint 1000 (2012-ben 869)
nagyvállalat működik. A működő kkv-k aránya szinte mindegyik
nemzetgazdasági
ágban
legalább
99%.
A középvállalkozások aránya az ipar területén a legnagyobb: az
energiaiparban 8,6, a víz- és hulladékgazdálkodás területén 6,7, a
feldolgozóiparban 3,5%. A feldolgozóipar négy alágában is meghaladja a
középvállalkozások aránya a 10%-ot: gyógyszergyártás (19%), kokszgyártás,
kőolaj-feldolgozás (14%), járműgyártás (12%), valamint villamos berendezés
gyártása (11%). 2012-ben a vállalkozások által realizált – a cégek
teljesítményét jól tükröző – árbevétel 58,3%-a volt köthető a kis- és
középvállalkozásokhoz. Az arányokat tekintve 2002 óta az összes
foglalkoztatott 72–74%-a dolgozott a kkv-szektorban. A nemzetgazdasági
ágak szerinti bontás alapján a kkv-k súlya a legtöbb ágban 70% felett van.
A foglalkoztatottak legalább 90%-a kkv-nál dolgozott például az
építőiparban; az ingatlanügyletek területén; a szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység nemzetgazdasági ágban; az oktatásban; valamint a
humán-egészségügyi, szociális ellátás területén. A legalacsonyabb arány
az energiaiparban volt.
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Az iparban tevékenykedő kkv-k körében a középvállalkozások
dominálnak, amelyet – az árbevétel, a hozzáadott érték és a foglalkoztatás
mellett – szintén jól tükröz az ipari termelés és értékesítés létszám-kategóriák
szerinti megoszlása. A kkv-szektor 2012-ben az ipari termelés 28, a belföldi
értékesítés 55, valamint az exportértékesítés 20%-át adta [KSH 2013]. A
fentiek szerint tehát a legtöbb iparágban súlyponti a kkv-k szerepvállalása,
bár a kkv-k energiaintenzitására, illetve az energiaintenzív iparágakon
belüli pontos arányokra vonatkozóan nem ismertek adatok.
A KKV-k lehetőségei az energiaköltségek csökkentésére
A magas energiaköltségű vállalkozások számára mind az
energiaintenzitás csökkentés, mind az olcsóbb költségű energiahordozóra
váltás ésszerű megoldás lehet, illetve megfelelő adottságok esetén saját
energiatermelés is beindítható, ami akár többletbevételekhez is juttathatja
a vállalkozást. Ezen - általában jelentős ráfordítás-igényű - intézkedések
önerőből, piaci finanszírozásból és állami támogatásból történő
megvalósításaira kívánok néhány példát megemlíteni.
Annak ellenére, hogy az európai gazdaság energiaintenzitása globális
mértékben alacsony – azaz vélhetően a stratégiai területeken már
történtek ésszerűsítési beavatkozások – hazai szinten mindenképpen, de az
EU egészében is adottak még kiaknázandó energiahatékonysági
lehetőségek. (Ezt támasztja alá a 2012/27/EU Irányelv, amely az
energiahatékonyság területén fogalmaz meg intézkedéseket és 2020-ig
elérendő célokat, valamint az EU 2030-ra vonatkozó új klíma-és
energiapolitikai kerete is, mely szerint 27 százalékkal szükséges csökkenteni
az energiafelhasználást).
A hazai ipari energiahatékonysági potenciálra vonatkozóan a
Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2013-ban végzett elemzést, amely az
ágazatonkénti potenciálisan megtakarítható energiamennyiséget és az
ahhoz szükséges támogatási feltételeket mutatja be. Ennek részletei helyett
a finanszírozási konstrukciókat mutatom be.
A vállalati szektor energiahatékonysági és megújuló energia termelési
intézkedései esetében általában a beruházást követően megtakarított
energiaköltségek belátható időn belül visszatermelik a beavatkozás
ráfordításait. Ennek következtében önerő rendelkezésre állása esetén
viszonylag rövid időn belül, „jövedelemtermelővé” válhatnak az
energiaracionalizálási intézkedések. Piaci finanszírozás több forrásból is
elérhető ezen intézkedésekre, valamint amennyiben a beruházó a
kivitelezéssel és üzemeltetéssel sem kíván törődni, akkor az ún. ESCO
vállalkozások lebonyolítják a teljes folyamatot (a bonyolító jellemzően hitelt
is közvetít, a vállalat a beruházás és az ESCO cég közreműködésének díját
az intézkedés kimutatható energiaköltség-megtakarításából tudja fizetni
úgy, hogy amellett már a beruházás pillanatában a korábbinál
alacsonyabbak az energiaköltségei; a futamidő lejárta utáni teljes
megtakarításnak ő a haszonélvezője). Mind az EU, mind a magyar kormány
céljául tűzte ki az újraiparosítást, amihez a 2020-ig terjedő időszakban
jelentős támogatási források is rendelkezésre fognak állni. Ezen források
közül a vállalatok energetikai jellegű fejlesztéseire a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program keretein belül vissza nem térítendő
támogatásként mintegy 66 Mrd Ft lesz megpályázható, amit kiegészítenek
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visszatérítendő források, egyéb pénzügyi eszközök is [Miniszterelnökség
2014]. Finanszírozási forrástól függetlenül, amennyiben megújuló energia
alapú villamosenergia-termelési beruházást hoz létre egy vállalat, akkor
arra akár kötelező átvételt és garantált átvételi árat is vállal az állam. A
megújuló energia alapú hőtermelés esetén pedig az iparban általában
használt földgáz saját felhasználásából adódó előnyök mellett a felesleges
hőenergia továbbértékesítése is kedvező üzlet lehet (erre mind a szilárd
biomassza, mind a geotermia alkalmas lehet.
Összefoglalás
Az energiaintenzitás mértéke jelentősen befolyásolhatja egy adott
gazdaság versenyképességét, azonban az energiaintenzitáson túl a valós
költségek összehasonlítása is szükséges a tényleges versenyhelyzet
megállapításához. Az európai gazdaság által felhasznált energia nominális
ára többszöröse az Egyesült Államok gazdaságénál, ellenben az európai
gazdaság energiaintenzitása kedvezőbb a versenytársáénál. A valós
energiaköltségeit vizsgálva, az EU gazdasága az ún. RUEC mutató szerint
nem különbözik az Egyesült Államok gazdaságának energiaköltségeitől.
Versenyelőny szempontjából azon iparágakban van gazdasági
jelentősége az energetikai értelemben vett ipari rezsicsökkentésnek, ahol a
teljes költségen belüli energiaköltségek jelentősek, illetve meghaladják a
versenytársakét. A hazai gazdaság energiaintezitása bár az EU28 fölötti,
ugyanakkor a húzóágazatok nem energiaintenzívek. A gazdaság
egészéhez jelentős mértékben hozzájáruló kkv szektor számára az
energiahatékonysági és megújuló energetikai beruházások versenyelőnyt
biztosíthatnak, amelyhez mind piaci eszközök, mind állami támogatások
rendelkezésre állnak.
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Hol laknak a „fehér elefántok”? Nemzetközi és hazai rendezésű
sportrendezvények hatásai
Máté Tünde
PhD. hallgató, Széchenyi István Egyetem, Regionális- és
Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr, Magyarország
Absztrakt
Az alábbi tanulmány a 2015 januárjában megrendezésre került
Doktoranduszok
Országos
Szövetségének,
Közgazdaságtudományi
Osztályának Konferenciáján bemutatásra került előadás írott változata. Szó
esik benne a nemzetközi sportrendezvényekről, gazdasági hatásaikról, a
Magyarországon megrendezett nemzetközi sportrendezvényekről, ezek
szövetségi és szervezői tapasztalatairól és hatásaikról. Kutatási témám a
hazai (Magyarországon megrendezett) és a nemzetközi sportrendezvények
gazdasági hatásai. A sportgazdaságtan legfontosabb megjelenési formái
ma, a nemzetközi sportrendezvények. A témában 2014 novemberében és
decemberében készítettem egy online kutatást, amelyben a 2013-ban és
2014-ben Magyarországon megrendezett világversenyek gazdasági és
nem gazdasági hatásait vizsgáltam. Magyarország világszínvonalon van a
nemzetközi sportrendezvények szervezésében. A tanulmány célja
bemutatni, hogy milyen hatások várhatóak a hazai rendezésű
sportrendezvények esetében. Pro és kontra rávilágít a projekt lehetséges
buktatóira, hátrányaira is a lehetőségek bemutatása mellett. Az előadás
arra a kérdésre is választ ad, születnek-e Magyarországon „fehér
elefántok”?
Kulcsszavak: sportrendezvények, gazdasági hatások, sportgazdaság,
fehér elefántok
1. Nemzetközi sportrendezvények
A sportgazdaságtan legfontosabb megjelenési formái ma, a
nemzetközi sportrendezvények. A hivatásos sport központi termékét a
különböző sportrendezvények, sportesemények jelentik [András, 2011].
Egy–egy nemzetközi szintű sportrendezvény (olimpia, világbajnokság,
Bajnokok ligája döntő) sportgazdaságtani szempontból a sport összes
piacára hatást gyakorol. [András, 2003].
A fogyasztói piac számára terméket állít elő, egy olyan terméket,
amelynek keletkezése és fogyasztása egyidejű. A fogyasztás
kétféleképpen történhet, a helyszínen vagy a médián keresztül. A
sportesemény egyik legnagyobb értéke a bizonytalan kimenet, az izgalom.
A játékos piacon, egy nemzetközi sportrendezvényen bemutatott játék
óriási hatás gyakorolhat a sportoló karrierjére, nagy játékos transzferek
jöhetnek létre. [www.transfermarkt.com]. A közvetítési jogok piacán a
kiemelt jelentőségű sportesemények, mint például az olimpiák esetén a
műsorszolgáltatók hatalmas összegeket fizetnek a rendezvények
jogtulajdonosainak. ,,A nagy érdeklődést kiváltó sportesemények
gazdasági jelentősége teremtette meg mind a nemzeti, mind a nemzetközi
közvetítési jogok piacát.” [András, 2011]. A nemzetközi sportrendezvények
a szponzorációs és a merchandising piacon is kiemelt jelentőségűk, hiszen
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az események külön szponzorálhatóak és saját arculattal rendelkeznek. A
megnövekedett média figyelmet kihasználva a szponzorációk is az
eseményekhez köthetően a legaktívabb.
A nemzetközi sportrendezvények nemcsak a saját piacaikra
gyakorolnak kiemelt hatást, hanem a rendező ország / város gazdaságára
is. Felfedezhetőek olyan hatások, amelyek elsősorban nem gazdasági
jellegűek, mégis szoros összefüggésben vannak a gazdasággal. A hatások
keletkezését időben három csoportra bonthatjuk, a rendezvény előtti, a
rendezvény megvalósulásakor és a rendezvény után keletkezőkre,
továbbá megkülönböztettünk rövid és hosszú távú hatásokat [Preuss, 2004].
A tervezési, előkészítési, építkezési időszakban a legnagyobb hatást a
létesítmény- és infrastruktúrafejlesztés jelenti. Ebben az esetben leginkább
az építőipar bevételei, beruházásai és az ehhez kapcsolódó
munkalehetőségek növekednek meg. A rendezvények ideje alatt a
közvetlen fogyasztás emelkedik meg, amely elsősorban a belső
fogyasztások átütemezéséből és a turizmusból származtathatóak, hiszen az
esemény időtartalma alatt a városokba (országba) rengeteg sportoló,
résztvevő és szurkoló is érkezik. Helyi szinten a közlekedésből, szálláshelyek
kiadásából, vendéglátásból és a különböző a rendezvényhez kapcsolódó
szolgáltatásból (biztonsági szolgálat, merchandise tárgyak értékesítése,
reklámszolgáltatás értékesítése) állhat össze.
Hosszú távon a rendezvényhez kapcsolódó fenntartható munkahelyek,
a jól használható létesítmények, az infrastruktúra beruházások jelentik a
konkrétan megfogható gazdasági hatásokat. Továbbá megjelennek azok
a nem gazdasági jellegű hatások, amelyek közvetett módon hatást
gyakorolnak a rendező ország / város gazdaságára. Például a rendező
ország lakosságát egy sportrendezvény aktívabb sportolásra ösztönzi,
amely az egészségügyi költségek csökkenéséhez vezet. A politikai hatások
is megtalálhatóak, hiszen a létrejött kapcsolatok befolyásolhatják az ország
kereskedelmi tevékenységét, illetve a beruházások megvalósításához
országon belüli politikai egyetértés is szükséges.
A nemzetközi sportesemények kapcsán a vendéglátó ország/város
óriási média lehetőséget kap arra, hogy bemutatkozzon, és pozitív képet,
pozitív imázst alakítson ki magáról, amely ha jól sikerül jelentős turisztikai
érdeklődést hozhat a későbbiekben. Kevésbé megfogható, de
hosszútávon megerősíthető, hogy egy nemzetközi sportrendezvény során
komplex viszony alakul ki a rendező ország imázsa, az érintettek nemzeti
identitása és a lakosság, illetve az önkéntesek hozzáállása között. Egy
nemzetközi sportrendezvény számos olyan értéket képviselnek, mint
önfegyelem, tolerancia, együttműködés, multikulturalizmus, szolidaritás,
csapatszellem, csapatjáték, amelyek a nemzeti identitás, büszkeség részei,
alapjai. [Szőts, 2012] Ennek következménye, hogy a legfontosabb hosszú
távú hatások között szerepel a nemzeti büszkeség, a rendező ország
imázsának és az önkéntes mozgalom erősödése.
2. Hol laknak a fehér elefántok?
A címben szereplő provokatív kérdés a gazdasági hatások közül a
hosszútávon feleslegessé váló infrastruktúrafejlesztésre, létesítményépítésre
vonatkozik.
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A szakirodalom, és a nemzetközi sajtó is a „fehér elefántok” kifejezést
használja, azokra a stadionokra, csarnokokra, és tágabban értelmezve
azokra a helyszínekre, terültekre, amelyek a nemzetközi sportrendezvény
után kihasználatlanul állnak és az amortizációjuk nagyon előrehaladott.
Fenntartásuk drága, kihasználtságuk nem megoldott.
A gazdasági hatások közül ezért emelem ki az infrastrukturális
fejlesztéseket, és ezen belül is a létesítményfejlesztést. A fehér elefántok a
negatív következményei a nemzetközi sportrendezvények infrastrukturális
beruházásainak.
Az infrastrukturális befektetések lényege az időzítés és a hosszú távon
komplex tervezés, ha az adott város a fejlesztéseket rendezvénytől
független is megvalósította volna, akkor a lehető legelőnyösebben jár el
abban az esetben, ha ezt egy adott sportesemény szervezéséhez
kapcsolja és a finanszírozásához támogatást vesz igénybe. Az időzítés
kérdése kétféleképpen valósulhat meg, egyik esetben előre kell hozni a
fejlesztéseket,
másik
esetben
pedig
kivárni,
hogy
valamilyen
sporteseményhez kapcsolható legyen a beruházás.
A fehér elefántok, fölösleges, a későbbiekben nem használható
presztízsberuházások. A legnagyobb sportesemények velejárói, amelyek
hatalmas befogadóképességű stadionok építését írják elő. A fehér
elefántok leggyakrabban az olimpiai és labdarugó világbajnokságok után
születnek, leginkább abban az esetben, amikor a rendezés presztízskérdés,
a hatalom megmutatása, birodalmi erődemonstráció a cél. Mint például
Oroszország (Sochi) és Kína (Peking). A pozitív példa Barcelona
modernosítása az olimpia kapcsán.
2015-ben valós veszély-e a jelenség? A jelen megoldandó kérdése
ezeknek a létesítményeknek az ésszerű tervezése és használata. John
Barrow tervező, úgynevezett „lapra szerelt stadionokat ”vizionál, amelyek
könnyen lebonthatóak és akár mozgathatóak is. A jövő a 100%-os
utóhasznosítás elérése, és a nagy költségek csökkentése. A Nemzetközi
Olimpiai Bizottság 2014 decemberében fogadta el az Agenda 2020
elnevezésű reformprogramját, amely a gazdaságos, megtérülő, olcsóbb és
kisebb olimpiákat támogatja, történelmi esélyt adva ezzel a Budapest
méretű városoknak. Hiszen az Agenda 2020-ban foglaltak megengedik
több ország közös rendezését is.
A létesítmények 100%os utóhasznosítására jó példa a 2022-es katari
labdarúgó világbajnokság stadionfejlesztési tervei. A tervek szerint a
sportlétesítmények egy kivételével mindegyik visszabontható lenne
csökkentett kapacitásúra. Az összecsomagolt stadionokkal pedig a kisebb
ázsiai és afrikai országok stadioninfrastruktúráját segítenék.
3. Nemzetközi sportrendezvények Magyarországon
Magyarország elindult a nagy sportrendezvények szervezésének útján.
A kérdés az, minek köszönhető a világverseny szervezési dömping?
Véletlen egybeesés, kormányzati stratégia, vagy más előnyök állnak a
tendencia mögött? A válasz összetett. A politika részéről az ország
sportnagyhatalmi státuszának a megerősítése a stratégiai cél [Simicskó
István, sportért felelős államtitkár, 2013]. A fordulat 2012-ben következett
be, gyűjtésem szerint az elmúlt 2 évben 42 világverseny került
megrendezésre, 21 szövetség szervezésében. A szövetségek részéről hosszú
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távú, komplex és stratégiai gondolkodás található. A sportági szövetségek
a pályázók a kormány pedig állami garanciát vállal és pénzügyi
támogatást nyújt. A hazai világverseny mindig egy érzelmileg átitatott
dolog [András, 2013], mindkét fél részéről. A versenyzőnek egyedi érzés
otthon versenyezni, plusz motivációt nyernek ez által. A szurkoló pedig
élőben, a helyszínen élhetik át az élményt, a katarzist vagy a
csalódottságot.
Komplex nézőpontból a hazai rendezések által a gyerekek számára a
példamutatás is tetten érhető, a sportszeretetében és a sportolásban
egyaránt. Magyarország kiemelt célja a sportolási aktivitás javítása és
ezeknek a rendezvényeknek beszippantó hatásukkal elősegítik ezt.
A sportvilágban jelenleg egy olyan koncepció működik, amelynek
célja a világversenyek közelebb hozása a szurkolók számára. Ennek
következménye, hogy egyre több esemény „elhozhatóvá válik”, olyan
országoknak is, mint Magyarország. Egyre több sportágban rendeznek 2
évente Világbajnokságot és évente Európa bajnokságot. A szövetségek
felismerték, hogy egyre több „kiosztható” világversenyre van szükség,
amely segítségével közelebb tudnak kerülni a szurkolókhoz.
A hazai
szövetségek nemcsak felnőtt, hanem utánpótlás
világversenyeket is szerveznek, mint például az U16-os Sakk Olimpia, az U19es Labdarúgó Európa Bajnokság, vagy az U19-es férfi kézilabda
Világbajnokság. Ezeknek a rendezvényeknek az üzenet más, hiszen itt a
szurkoló nem az ismert sztárokat láthatja a pályán. Az üzenet lényege, az
hogy gyere el és nézd meg a jövő sztárjait. Az utánpótlás rendezvények jó
szervezési és bizonyítási lehetőségek a későbbi felnőtt világversenyek
megpályázásához is. Illetve arra is jó megoldás. ha a felnőtt verseny
szervezéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges infrastruktúra.
Összefoglalva a nemzetközi sportesemények szervezésénél fontos a
komplex, a hosszú távú és a stratégiai gondolkodás [András, 2013].
Komplex azért mert a szabadidősport és a hivatásos sport nem választható
szét. Komplex, hiszen a létesítmények szerepe nem csak abban van, hogy
megrendezhetőek legyenek a világversenyek, hanem ez a sportolói bázis
szélesítésének is az alapja. A hosszú távú gondolkodás azért szükséges mert
ezeknek a folyamatoknak idő szükséges ahhoz, hogy beérjenek, hogy
generációk
nőjenek
fel.
Stratégiai
azért,
mert
az
ország
sportkoncepciójának részét kell, hogy képezze [András, 2013].
A nemzetközi sportrendezvények nem egyszerű rendezvények, hanem
komplex szolgáltatások, és minden esetben a befektetett 1 forint
multiplikatív hatását kell nézni.
4. A kutatás
A kutatásom kiindulópontjaként gyűjtést készítettem a 2013 és 2014
évben
megrendezésre
került
magyarországi
nemzetközi
sportrendezvényekről. A gyűjtés alapját a Magyar Olimpiai Bizottság
honlapján található éves sportnaptár, illetve a szövegségek honlapján
található információk adták. A kutatás alapját szolgáló adatbázis 42
különböző sportrendezvényt tartalmaz, amelyet 21 különböző szövetség
szervezésében valósult meg. Második lépésben egy 44 kérdésből álló
online kérdőívet készítettem. A kutatás eredménye 15 kitöltött kérdőív, azaz
71,42 % os kitöltöttség. Amely 50 elküldött email és közel 100 indított
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telefonhívás eredménye. A 15 kitöltő szövetséget és a kitöltés alapját adó
nemzetközi sportrendezvényt az
1-es számú táblázat tartalmazza.
(Táblázat 1.)
1. Táblázat: A kitöltő 15 szövetség és sportrendezvényeik [Máté Tünde,
saját kutatás 2014. december]
Forrás: Máté Tünde, saját kutatás 2014. december
sportág

rendezvény

Helyszín

Időpont

sakk

FIDE U-16 Sakk Olimpia

Győr

2014.12.12.-22

sárkányh
ajó

11. IDBF Sárkányhajó
Világbajnokság

Tisza folyó és Maty-ér, Szeged,
Nemzeti Kajak-kenu és Evezős
Olimpiai Központ

2013. július 24-28.

lovasspor
t

CSIO***-W Grand Prix Budapest

Budapest, Nemzeti Lovarda

2014. július 3-6

öttusa

Felnőtt EB

Székesfehérvár

2014. július 10-15

labdarúg
ás

U-19 EB (döntő forduló, 8
válogatott csapattal)

Bp., Győr, Pápa, Felcsút

2014.07.19.-31.

atlétika

Gyulai István Memorial - Atlétikai
Magyar Nagydíj 2014

Bregyó-köz, Székesfehérvár

2014. július 8.

birkózás

Birkózó Világbajnokság (2013)

Papp László Sportaréna

2013.szeptember
16-22.

vívás

MOL Vívó Világbajnokság

Syma csarnok

2013. augusztus 512.

karate

EKF/WKF Európa Bajnokság

BUDAPEST IV.

2013. MÁJUS 5-12

triatlon

ITU Triatlon Világkupa

Tiszaújváros

2014.08.9-10.

úszás

2. FINA Junior Nyíltvízi Úszó
Világbajnokság

Balatonfüred

2014. szeptember
5-7.

vizilabda

Vízilabda Európa-bajnokság
Budapest 2014

Hajós Alfréd Sportuszoda,
Margitsziget, Budapest

2014. július 14-27.

kézilabda

Női kézilabda Bajnokok Ligája
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Budapest Sportarénában

2013. április 13 - 20.

Ahhoz, hogy a sportesemények hatásait kontextusban tudjuk
értelmezni, fontos megnézni az előzményeket. Amelyek közül szeretném
kiemelni, hogy mi volt a sportrendezvény célja a szövetségek számára,
miért pályáztak a rendezési jogokért és, hogy véleményük szerint mi volt a
pályázatuk sikerességének a kulcsa? A kérdések esetében a megadott
válaszlehetőségeket kellett rangsorolni. A válaszok szerint a szervezési jogért
indított pályázat célja elsősorban sportág népszerűsítése és a sportolók
hazai közönség előtti szerepeltetése, a sportolók motivációjának növelése
volt, amelyet sorrendben az utánpótlás nevelés fejlesztése követ. Ezeket a
célokat SOFT célokként azonosítottam, számomra ezek a célok kevésbé jól
mérhetőek. A HARD célok csoportjába sorolt, főként pénzügyi célok, mint
állami támogatás bevonása, a sportág anyagi hátterének biztosítása, és
infrastruktúra fejlesztés a célok rangsorolása esetében az utolsó három
helyen végeztek (Ábra 1.)
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1. Ábra: Nemzetközi sportrendezvények célja
Forrás: Hazai rendezésű nemzetközi sportrendezvények hatásai, Máté
Tünde saját kutatás, 2014. december

Nemzetközi
sportrendezvények célja;
Infrastruktúrafejlesztési
lehetőség (csarnok,
sportpálya, stadion, uszoda
építése); 80

Nemzetközi
sportrendezvények célja;
A sportág anyagi
hátterének biztosítása; 76

Nemzetközi
sportrendezvények célja;
Állami támogatás
bevonása a sportágba; 66

Nemzetközi
sportrendezvények célja;
Utánpótlás-nevelés
fejlesztése; 62

Nemzetközi
sportrendezvények célja;
Sportolók motivációjának
növelése; 51

Nemzetközi
sportrendezvények célja;
Sportolók hazai közönség
előtti versenyeztetése ; 33

Nemzetközi
sportrendezvények célja;
A sportág népszerűsítése ;
30

Ez az eredmény első hallásra lehet meglepő is, hiszen a nemzetközi
sportrendezvények esetében, talán sokaknak az olimpia és az ahhoz
kapcsolódó hatalmas építkezések ugranak be. Magyarország leginkább az
egyéni sportágakban képes és tud nemzetközi sportrendezvény szervezni,
ahol az infrastruktúra rendelkezésre áll. A csapatsportágak közül ide
csatlakoznak azok, amelyek esetében a Budapest Aréna 10.000 fős
befogadóképessége megfelel a szervezési elvárásoknak (jégkorong, női
kézilabda). Egy nemzetközi sportrendezvény megpályázása és annak
elnyerése összetett kérdés és összetett folyamat, ezért arra is rákérdeztem a
szövetségeknél, hogy miben látják, mi volt a sikeres pályázat kulcsa. A
válaszok ebben az esetben már megosztottabbak voltak, a sportág hazai
színvonala a legfontosabb. Amelyet úgy is megfogalmazhatunk, hogy
ahhoz, hogy Magyarország egy adott sportágban sporteseményt
szervezhessen, elsősorban kiemelkedő nemzetközi sportági eredmények
szükségesek. (Ábra 2.)
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2. Ábra: A pályázat sikerességének kulcsa
Forrás: Hazai rendezésű nemzetközi sportrendezvények hatásai, Máté
Tünde saját kutatás, 2014. november

A pályázat sikerességének
kulcsa; Magyarország
földrajzi elhelyezkedése; 89

A pályázat sikerességének
kulcsa; Kormányzati
támogatottság; 79

A pályázat sikerességének
kulcsa; Meglévői
Infrastruktúra; 75

A pályázat sikerességének
kulcsa; Szakértő csapat
megléte; 67

A sportág hazai színvonala, nemzetközi
elismertsége

Nemzetközi sportrendezvények területén
szerzett tapasztalat
A pályázat sikerességének
kulcsa; Networking,
sportdiplomáciai
kapcsolatok; 56

Szakmai megalapozottság

Networking, sportdiplomáciai kapcsolatok
A pályázat sikerességének
kulcsa; Szakmai
megalapozottság; 51
Szakértő csapat megléte

A pályázat sikerességének
kulcsa; Nemzetközi
sportrendezvények
területén szerzett
tapasztalat; 47

A pályázat sikerességének
kulcsa; A sportág hazai
színvonala, nemzetközi
elismertsége; 46

Meglévői Infrastruktúra

Kormányzati támogatottság

Magyarország földrajzi elhelyezkedése

A szervezési céloknál, a legfontosabbak között szerepelt a sportolók
hazai közönség előtti szerepeltetése és a sportolók motivációjának
növelése, amely célok a következő válaszokba nyernek visszaigazolást,
hiszen a válaszadók 80%-ban (12 szövetség esetében) a hazai rendezésnek
köszönhetően a hazai sportolók az átlagosnál jobb eredményeket értek el
a versenyen. A válaszadók által szervezett rendezvények között két
esetben nem szereztünk érmet (labdarúgás, lovassport), átlagban közel 4
(3,785) éremmel zárunk egy hazai sporteseményt. Ebből megállapítható,
hogy a szervezők céljai beigazolásra került és a hazai rendezésnek
megnövekedett motivációs hatása van.
Társadalmi hatások tekintetében egy hazai rendezésű sportrendezvény
lendületet adhat a sportághoz kapcsolódó területekhez. A válaszadó
szövetségek 60 %-ban a szurkolói létszám növekedett, 46,66 %-ban a
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sportág utánpótlás toborzásának (több gyerek jelentkezett sportolni) adott
több lehetőséget, és 46,66 % a sportág tömegbázisa növekedett, egyre
többen kezdték el amatőr vagy profi szinten a sportágat. A válaszadók 20
% -nál pedig mindhárom pozitív hatás létrejött, amelyek esetében
megfogalmazható, hogy egy nemzetközi sportrendezvény teljes lendületet
adott a sportágnak (vízilabda, sakk, jégkorong) (Ábra 3.)
3. Ábra: Társadalmi hatások a sportág területén
Forrás: Hazai rendezésű nemzetközi sportrendezvények hatásai, Máté
Tünde saját kutatás, 2014. november

A nemzetközi
sportrendezvény
lendületet adott a …
(társadalmi hatások);
nincs válasz; 2

A nemzetközi
sportrendezvény
lendületet adott a …
(társadalmi hatások);
Szurkoló létszám
növekedett; 9
A nemzetközi
sportrendezvény
lendületet adott a …
(társadalmi hatások);
A sportág
tömegbázisa
növekedett (egyre
többen kezdték el
amatőr vagy profi
szinten a sportágat; 7
A nemzetközi
sportrendezvény
lendületet adott a …
(társadalmi hatások);
Sportág utánpótlás
toborzásának (több
gyerek jelentkezett
sportolni); 7

Sportág utánpótlás
toborzásának (több gyerek
jelentkezett sportolni)

A sportág tömegbázisa
növekedett (egyre többen
kezdték el amatőr vagy profi
szinten a sportágat
Szurkoló létszám növekedett

nincs válasz

Az előadás címében szereplőkérdésre Magyarország esetében most
tudunk választ adni. A Magyarországon megrendezésre került
rendezvények döntő többsége egyéni sportágak versenyei. És az
eseményeik előzményeit lekérdező kérdésnél már kaptunk egy olyan
választ, hogy a válaszadó szövetségek 73,33 % meglévő infrastruktúrával
pályázik. Ezért nem meglepő az infrastrukturális hatásokat lekérdező
kérdésre kapott eredmény sem. 67 % esetében nem került sor fejlesztése, 1
esetben városrész rehabilitáció jött létre (Tiszaújváros, triatlon), 3 esetben
sportlétesítmény került felújításra (vízilabda, sárkányhajó, kézilabda), 1
esetben pedig sportlétesítmény került felépítésre (labdarúgás, Pancho
Aréna). Az elmúlt 2 évben megrendezésre került sportesemények
következtében nem került sor olyan létesítmény építésére, amely az óta
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kihaltan, élet nélkül állna. Ezért kijelenthetjük, Magyarországon a
nemzetközi sportrendezvények hatásaként nem születtek fehér elefántok.
(Ábra 4.)
4. Ábra: Infrastrukturális hatások
Forrás: Hazai rendezésű nemzetközi sportrendezvények hatásai, Máté
Tünde saját kutatás, 2014. november
A nemzetközi
sportrendezvény
szervezése
kapcsán
(infrastrukturális
hatás); Városrész
rehabilitáció
történt; 1; 6%

A nemzetközi
sportrendezvény
szervezése
kapcsán
(infrastrukturális
hatás);
Sportlétesítmény
került felépítésre;
1; 7%

A nemzetközi
sportrendezvény
szervezése
kapcsán
(infrastrukturális
hatás);
Sportlétesítmény
került felújításra,
korszerűsítésre; 3;
20%

A nemzetközi
sportrendezvény
szervezése
kapcsán
(infrastrukturális
hatás); Nem
történt
infrastrukturális
fejlesztés; 10; 67%

Közlekedésfejlesztésre került sort
Város rehabilitáció történt
Városrész rehabilitáció történt
Környezetvédelmi akciók kerültek megvalósításra
Sportlétesítmény került felépítésre
Sportlétesítmény került felújításra, korszerűsítésre

Továbbá az is megállapítható, hogy a válaszadó szövetségek 40%
pénzügyi nyereséggel zárta a rendezvényt. (Ábra 5.)
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5. Ábra: Pénzügyi nyereség
Forrás: Hazai rendezésű nemzetközi sportrendezvények hatásai, Máté
Tünde saját kutatás, 2014. november
A sportesemény a szervező sportszövetség számára pénzügyi
nyerséggel zárult?

A sportesemény a
szervező
sportszövetség
számára pénzügyi
nyerséggel
zárult?; egyéb; 4;
27%

A sportesemény a
szervező
sportszövetség
számára pénzügyi
nyerséggel
zárult?; igen; 6;
40%

A sportesemény a
szervező
sportszövetség
számára pénzügyi
nyerséggel
zárult?; nem; 5;
33%

igen

nem
egyéb

5. Összefoglalás
A nemzetközi sportrendezvények hatásai a sportpiacokon túl, a
gazdasági és a nem közvetlenül gazdasági területeken is pozitívan érhetők
tetten, abban az esetben, ha a pályázat, a tervezés megfelelő módon
méri fel a lehetőségeket és a felmerülő terheket egyaránt. Egy sikeres
sportrendezvény az előkészítéssel kezdődik és komplex, stratégiai és hosszú
távú
gondolkodást
igényel.
A
hazai
rendezésű
világverseny
elengedhetetlen sikertényezői a hazai csapat sikere és a szurkolói aktivitás,
érdeklődés felkeltése. Hiszen a társadalmi hatások ezeken a csatornákon
keresztül áramlanak tovább. A gazdasági hatások mértékét befolyásolja az
adott sportág helyzete a sportágak közötti képzeletbeli népszerűségi listán,
a rendezvény versenyzői létszáma és a rendezvény fajtája is. Az egy és a
több sportágas nemzetközi versenyek hatásai más léptékűek.
Magyarország az egy sportágas, többségében egyéni sportágak
nemzetközi versenyeinek szervezésében nyújt világszínvonalat.

126

Irodalomjegyzék
András Krisztina [2011]: „ A hivatásos labdarúgás működési modellje.
Sportágak verseny”. Magyar Sporttudományi Füzetek – III. Sportágak
verseny 2011. (18- 42. oldal)
András Krisztina [2003]: Üzleti elemek a sportban, a labdarúgás
példáján doktori Ph. D. értékezés
András Krisztina, Kozma Miklós: A nagy nemzetközi sportesemények
gazdasági hatásai
In: Lukovics Miklós, Zuti Bence (szerk.), A területi fejlődés dilemmái. 379 p
Holger Preuss [2004]: Az olimpiai játékok gazdasági háttere – Az 19722008. évi olimpiai játékok összehasonlítása, Sanoma Budapest Kiadói Zrt. ,
Budapest, 2006
Jenes Barbara [2012]: Az országimázs mérésének elméleti és gyakorlati
kérdései, az országimázs és az ország márka dimenziói és mérési modellje
MTI: Borkai Zsolt: a NOB reformjai történelmi esélyt adnak Budapestnek,
2014. november 30., vasárnap
Reisinger
Adrienn
[2011]:
Társadalmi
részvétel
a
helyi
fejlesztéspolitikában – különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek
szerepére, Doktori értekezés
Szőts Áron [2012]: Országimázs és nemzeti identitás összefüggései az
Olimpiai Játékok rendezésének fényében
Magyar Olimpiai Bizottság Sportnaptár, 2013
Magyar Olimpiai Bizottság Sportnaptár, 2014
Paul Newman: The white elephants of Beijing? The Independent,
2011.10.27
http://www.independent.co.uk/sport/olympics/the-whiteelephants-of-beijing-2376292.html (letöltés: 2014. november 5.)
Alex Bozikovich: Legacy of white elepanths, The Globe and mail:
2014.01.10.
http://www.theglobeandmail.com/sports/olympics/behind-thegames/a-legacy-of-white-elephants/article16283768/
(letöltés:
2014.
november 5.)
Sportgazdaság: Magyarországi világesemények, Sport1 Televízió,
Közzététel: 2014. márc. 28. Fazekas Erzsébet műsorvezető, András Krisztina
Sportközgazdász, a Corvinus egyetem adjunktusa, Simicskó István, sportért
felelős államtitkár, Csurka Gergely, Az úszószövetség sajtófőnöke, Borsos
Attila [2013]: https://www.youtube.com/watch?v=BTZTwZhOECg (letöltés:
2014. november 5.)
www.transfermarkt.com (letöltés: 2014. november 5.)

127

Sportesemények társadalmi és gazdasági hatásainak értékelése
Vörös Tünde
Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Győr, Magyarország
Absztrakt
A nemzetközi sportesemények rendezéséért folyó küzdelemben egyre
növekvő érdeklődés tapasztalható az elmúlt évtizedekben, ugyanakkor
úgy tűnik, hogy közgazdaságtanilag nehezen adható racionális
magyarázat a rendezés jogáért való versengésre. Az ex-ante
hatástanulmányok rendre felülbecslik a különböző sportesemények által
generált gazdasági haszon mértékét, míg a kapcsolódó költségek
erőteljesen alulbecsültek. A megasportesemények sajátos jellemzője
ráadásul a költségek és a várható hatások időbeli és térbeli elkülönülése.
Míg a költségek „egy adott időpontban” (rövidtávon), koncentráltan
merülnek fel és egy adott földrajzi térséghez kötődnek, addig a várható
hatások hosszútávon, időben elnyújtva és térben kiterjedve jelentkeznek. A
tanulmány célja a sportesemények közgazdasági értékelését érintő
módszertani kérdések vizsgálata. Elsőként a sportesemények alapvető
közgazdasági jellemzőit vizsgálom meg. Ezt követően a társadalmi és
gazdasági hatások széleskörű számbavételére törekszem. Különös
figyelmet szentelnek annak a kérdésnek, hogy hol van a
számszerűsíthetőség
határa?
Mely
hatásokat
lehet,
szükséges
monetarizálni, és melyek azok, amelyeket nem lehetséges? Végül az
értékelési módszerek, számszerűsítési lehetőségek előnyeinek és
hiányosságainak feltérképezésére kerül sor a sportesemények értékelésénél
leggyakrabban alkalmazott gazdasági hatástanulmány (economic impact
analysis), valamint a költség-haszon elemzés (cost-benefit analysis)
módszertani sajátosságainak vizsgálata által.
Kulcsszavak: sportgazdaságtan, társadalmi és gazdasági hatások,
gazdasági hatáselemzés, költség-haszon elemzés
Bevezetés
A sport szerteágazó hatásai a gazdaság és a társadalom egészét
érintik. A sportberuházások növelik a nemzeti vagyont, munkahelyeket
teremtenek, jelentős bevételek származnak a sportturizmusból [Sárközy,
2013]. A különböző sportesemények, a verseny- és a szabadidősport nem
csak gazdasági hasznot nyújtanak, hozzájárulnak a társadalmi és a humán
tőke növeléséhez is. E széleskörű hatások miatt nem lehet különálló
egységként kezelni a sportágazatot, a hatások értékelése komplex
szemléletmódot kíván. A társadalmi szinten jelentkező hasznok
következtében gazdasági- és politikai berendezkedéstől függetlenül
jelentős állami szerepvállalás figyelhető meg a szektorban. A kormányzati
tevékenység egyik kiemelkedő területe a rendszerint közfinanszírozással
megvalósuló, jelentős beruházási igényű sportesemények támogatása.
Ennek megfelelően, a társadalmi szinten jelentkező hasznok és a
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közpénzből történő finanszírozás kiemelkedően fontossá teszi az említett
projektek közgazdasági értékelését.
A tanulmány elsőként a sportesemények közgazdasági szempontból
releváns jellemzőit mutatja be. Ezt követően a sportberuházások révén
realizálható gazdasági és társadalmi haszon vizsgálata következik, külön
figyelmet fordítva az egyes tényezők számszerűsíthetőségére. Végül a
sportesemények közgazdasági értékelésére alkalmas módszertant érintő
kérdéseket vizsgálom meg.
Sportesemények közgazdasági jellemzői
A sportberuházások alapvető jellemzője a költségek és a várható
hatások időbeli és térbeli elkülönülése. A költségek jelentős része
rövidtávon merül fel, és általában adott térséghez kötődik, ezzel szemben
a hatások időben elnyújtva és térben kiterjedve jelentkeznek. Egy olimpia
vagy
világbajnokság
jelentős
infrastruktúra
beruházást
igényel:
sportlétesítmények, közlekedési és kommunikációs infrastruktúra, valamint
egyéb kiszolgáló létesítmények (szállodák, éttermek) szükségesek az
átmenetileg
koncentráltan
jelentkező,
megnövekedett
kereslet
kielégítéséhez.
A sportesemények sajátos jellemzője az említettek mellett, hogy azok
gazdasági értéke az esemény befejeztével gyakorlatilag nulla [Szymanski,
2003]. Ennek oka a sportversenyek kimenetelének bizonytalanságában,
mint a keresletet alapvetően meghatározó tényezőben rejlik. Egy adott
mérkőzéshez vagy versenyszámhoz kötődő bevételek (jegyár bevétel,
közvetítési jogokból származó bevételek, reklám bevétel stb.) túlnyomó
része a sportesemény létrejöttekor generálódik. A felvételről történő
közvetítés
vagy
a
másnapi
összefoglaló
az
újságban
már
nagyságrendekkel alacsonyabb értéket képvisel, az idő múlásával pedig
gyakorlatilag nullával válik egyenlővé.
Az említettekből következik, hogy a sportesemények volumene
erőteljesen befolyásolja a kapacitás nagyságok megválasztását a tervezési
folyamatban. Míg a sportesemény ideje alatt az infrastruktúra közel teljes
kihasználtságát feltételezhetjük, illetve ehhez kapcsolódóan jelentős
pénzügyi bevételek realizálhatóak, addig az esemény után jelentős
kapacitás felesleggel és megközelítően stagnáló üzemeltetési költségekkel
állunk szemben.
Sportesemények gazdasági hatásai
A sporteseményekhez kötődően keletkező gazdasági hatások
egyaránt lehetnek pozitívak és negatívak, jelentkezhetnek az egyén
(háztartások) szintjén, a vállalti szférában, illetve regionális és
nemzetgazdasági szinten. Weisbrod [1997] a gazdasági hatásokat a
gazdasági tevékenység eredményeként adott földrajzi területen
megjelenő hatásokként értelmezi a következő dimenziók mentén:
hozzáadott érték (GDP, GRP), vagyon (köz- és magántulajdon), jövedelem
és foglalkoztatottság. Egy újonnan épülő sportlétesítmény a nemzeti
vagyont gyarapítja, egy világbajnokság megrendezése során keletkező
reklámbevételek a vállalati szektort gazdagítják, egy sporteseményhez
kötődő
turisztikai
szolgáltatások
hozzájárulnak
az
adott
régió
össztermeléséhez, a beruházások tovagyűrűző hatásai révén változik a
termelés összetétele, a háztartások jövedelme és a foglalkoztatottság.
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Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a sportberuházások tovagyűrűző
hatásait jelentős kínálat oldali elszivárgás kíséri [Matheson, 2006]. Ennek
egyik kézenfekvő oka, hogy a turisztikai kiadások jelentős része külföldi
tulajdonú vállalatokhoz áramlik. Egy olimpián vagy világversenyen
„franchise” jelleggel működve, az eseményhez kötődő számos szolgáltatás
nyújtását monopol joggal felruházott vállalatok gyakorolják, amellyel a
helyi vállalkozások nem rendelkeznek, így a profit jelentős része nem a
lokális gazdaságban jelentkezik. Emellett, kissé paradox módon a teljes
foglalkoztatottság is a jövedelmek elszivárgását okozhatja. Ugyanis, ha az
adott gazdaságban nincs vagy nagyon alacsony a munkanélküliség, a
pótlólagos munkaerő szükségletet a régión kívülről érkező munkavállalók
elégítik ki [Barclay, 2009].
A közvetett gazdasági hatások között fontos még megemlíteni a
sportoló lakosság arányának növekedése révén érvényesülő, gazdasági
produktivitásra gyakorolt hatást, amelyet számos empirikus elemzés [Nana
et al., 2002, Stocker – Ács, 2012, Ács et al., 2011] is alátámaszt. Egy
egészségesebb társadalom esetében csökkennek az egészségügyi ellátás
költségei, a gyógyszerár támogatási és társadalombiztosítási kiadások.
Továbbá nem csak a nemzetgazdasági termelés csökkenése marad el a
kiesett munkanapok következtében, hanem egy egészségesebb
társadalom potenciálisan magasabb produktivitást is képvisel.
Számos elemzés figyelmen kívül hagyja, azonban fontos kiemelnünk a
rezidens lakosságot érintő külső gazdasági hatásokat. Ilyen externália
például a sportesemény ideje alatt kialakuló zsúfoltságból eredő
időveszteség vagy árszínvonal emelkedés. Az árszínvonal emelkedése
különösen az ingatlan piacon jelentkezhet. A bérleti díjak emelkedésének
következtében becslések szerint a Szöuli Olimpia több mint 700 ezer helyi
lakost kényszerített lakóhelyének megváltoztatására, míg a Pekingi Olimpia
esetében ugyanezt az értéket 1,5 millió főre becslik [Barclay, 2009].
A gazdasági hatások számbavételénél néhány fontos torzító tényező
hatásával is számolnunk kell. Egyrészt figyelembe kell venni a
sportesemények kiszorító hatását, ugyanis számos turista éppen a
sportesemény miatt marad távol. A 2002-es labdarúgó világbajnokság
esetében a Dél-Koreába érkező turisták száma megegyezett az előző év
hasonló időszakának adataival (az Európából érkező turisták száma
növekedett, azonban a szomszédos országokból érkező látogatók száma
visszaesett) [Baade-Matheson, 2004]. A kiszorítási hatást adott országon
belül is megfigyelhetjük: a centrumtérségtől távolodva a bevételek
visszaesése figyelhető meg. French és Disher [1997] tanulmánya az Atlantai
Olimpia példáján mutat rá a sporteseményektől távolabb eső
kisvárosokban lévő hotelek és éttermek szignifikáns bevétel csökkenésére.
Másrészt a külföldi látogatók esetében a hasznok torzítását okozhatja
az úgynevezett „time-switching” jelenség is, mivel a turisztikai célú utazások
egy része egyébként is létrejött volna az esemény hiányában, csupán az
utazás időpontját módosították. Ezeknek az eseteknek a kiszűrése fontos
elem a valós, sporteseményhez köthető hasznok pontos becslésének
érdekében.
Harmadrészt a rezidens lakosság esetében jelentkező helyettesítési
hatás is erős torzításhoz, a hasznok felülbecsléséhez vezethet. A helyi
lakosság sporteseményhez kötődő ráfordításai ugyanis nem jelentenek
többletbevételt a regionális gazdaság számára, csupán a fogyasztási
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szerkezet átrendeződése figyelhető meg. Ennek következtében a helyi
lakosság ráfordításainak számbavétele félrevezető lehet [BaadeMatheson, 2004].
Sportesemények társadalmi hatásai
Míg az előzőekben bemutatott gazdasági hatások aránylag jól
számszerűsíthetőek, a társadalmi hatások kvantifikálása jóval nehezebb,
vagy egyáltalán nem is lehetséges. A sportesemények megrendezéséért
lobbizó érdekcsoportok azonban rendszerint e hatások jelentőségét
hangsúlyozzák. A megasportesemények gazdasági megtérülését vitató
kritikusok pedig szintén a „puha tényezők” hatásával magyarázzák a
sportversenyek rendezése iránt látszólag irracionálisan megnövekedett
keresletet. Kardinális kérdés annak eldöntése, hogy melyek azok a
haszonelemek, amelyeket érdemes és lehetséges monetarizálnunk, és
melyek azok, amelyek esetében a kvalitatív értékelés a célravezető.
Társadalmi hatás alatt olyan hatásokat értünk, amelyek érintik a
társadalmi státuszt, az életminőséget, a társadalmi javakhoz és a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételeit, valamint a közösségek
hálózatát, interakcióit [Fazekas et al., 2011]. Ennek megfelelően a sport
által nyújtott társadalmi haszonként a következőket értelmezzük.
Az egyik leggyakrabban említett tényező a sportesemény által az adott
város imázsára gyakorolt hatás. A kínai kormány nem titkolt szándéka volt
például a Pekingi Olimpia által demonstrálni a világ számára, valójában
milyen „demokratikus, nyitott, civilizált, barátságos és harmonikus” országuk
[Barclay, 2009, p. 65.]. A presztízs beruházásként való értelmezés mellett a
megasportesemények természetesen számos más hatásmechanizmus
révén is hozzájárulhatnak a humán, a társadalmi és a kapcsolati tőke
fejlődéséhez.
A sportolási hajlandóság növekedése révén az egyén számára a sport
első sorban egészségfejlesztésre, kikapcsolódásra, illetve a munkavégző
képesség helyreállítására nyújt lehetőséget. Emellett fontos kiemelni, hogy
a sport erkölcsi értékek teremtésére késztet (fair-play, csapatszellem,
egészségtudat, tolerancia), segít a társadalmi beilleszkedésben, valamint
ösztönzi a kulturális cseréket. Ugyanis kulturális funkciója révén jelentős
szereppel bír a különböző nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés
kialakításában, illetve lehetőséget biztosít az egészséges nemzeti öntudat
kibontakoztatására. Integrációs szerepével hozzájárulhat a társadalmi
kohézió kialakításához, - hiszen életkortól, nemtől, vallási- és politikai
hovatartozástól függetlenül minden társadalmi réteg számára elérhető.
Továbbá gyakran értékelik a sportban rejlő lehetőségeket a rasszizmus és
az erőszak elleni küzdelem adekvát eszközeként. Jóllehet, ennek
ellenkezőjére is számos példát szolgáltat a gyakorlat, egyre nagyobb
rendfenntartási költségeket okozva a sporteseményeket kísérő összetűzések
következtében.
Értékelő módszertan
A sporthoz köthető hatások vitathatatlanul jelentősek, azonban
mértéküket, illetve a mérésükre alkalmas módszertant erőteljes vita övezi. A
bemutatott gazdasági és társadalmi hatások értékelésére nincs
általánosan elfogadott módszertan. A leggyakoribb kritika és tapasztalat a
már
említett
torzítások
következtében,
–
hogy
az
ex-ante
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hatástanulmányok rendre felülbecslik a különböző sportesemények által
generált gazdasági haszon mértékét, míg a kapcsolódó költségek
erőteljesen alulbecsültek. Az 1996-os Atlantai Olimpia előzetes
hatástanulmánya [Humphreys-Plummer, 1995] például 77000 új munkahely
létrejöttét becsülte, míg az ex-post készült elemzés csupán 3500 és 42000
közötti hatást mutatott ki [Baade, 2002].
A következőkben a gyakorlatban legelterjedtebb gazdasági
hatáselemzés (economic impact analysis) sajátosságait, és a költséghaszon elemzésben (cost-benefit analysis, CBA) rejlő lehetőségeket
mutatom be, mint a projektértékelés lehetséges módszereit. Alapvető
különbség a két megközelítés között, hogy előbbi egy adott régiót érintő
lokális hatások értékelésére koncentrál, míg utóbbi általában
nemzetgazdasági szinten vizsgálódik.
Gazdasági hatáselemzés
A jelentős kínálat oldali elszivárgás miatt a sportesemények és
sportberuházások értékelésénél alkalmazott gazdasági hatáselemzések
rendszerint jövedelem oldali megközelítést alkalmaznak. Így pontosabb
képet kaphatunk a rezidens lakosságra gyakorolt hatásokról. Ezek az
elemzések általában két fő irány mentén ragadják meg a gazdasági hatás
mértékét: az épített infrastruktúra által nyújtott hasznok és a sportesemény
időtartama alatt zajló kereskedelmi folyamatok révén. Utóbbi hatás
becslésének első lépése kérdőíves módszerrel történő háztartási
adatfelvétel, amelynek célja a sportesemény miatt érkező látogatók
számának, egy látogató által átlagosan eltöltött napok számának, illetve
egy fő átlagos turisztikai ráfordításának becslése. Második lépésként a
becsült adatok felhasználásával kerül meghatározásra a direkt gazdasági
hatás mértéke. Ezt követi az indirekt hatások becslése input-output
modellek révén nyert jövedelem multiplikátorok felhasználásával. A
módszer az alábbi tényezőknek köszönhetően számos esetben a hatások
felülbecsléséhez vezethet:

rezidens lakosság ráfordításainak figyelembe vétele, mint
többletbevétel,

azon külföldről érkező látogatók ráfordításainak teljes
számbavétele, akik egyébként is tervezték az utazást,

multiplikátorok inadekvát alkalmazása.
Az első két torzító hatás elkerülésére a primer adatfelvétel módszerének
finomítása nyújthat megoldást. A multiplikátorok alkalmazásának
kulcsfontosságú problematikája, hogy egy megasportesemény időtartama
alatt nem érvényesek a gazdasági rendszer általános technológiai
összefüggései [Baade, 2006]. Ezen túlmenően a direkt hatás becslésének
hibája és a gazdaságban lévő kapacitás korlátok is fokozhatják a
multiplikátor torzítását.
Költség-haszon elemzés
Az elemzés tárgyának eltérő lehatárolása mellett fontos különbség,
hogy a költség-haszon elemzés a hasznok mellett figyelembe veszi a
költségeket és az idő szerepét is, azonban az indirekt hatásokat
hagyományosan nem számszerűsíti [Laird et al., 2014]. Egy közgazdasági
CBA a társadalom egészét érintő, szerteágazó hatások együttes
számbavételére koncentrál egy adott projekt tervezett forrásainak és
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várható hasznainak időbeli alakulását vizsgálva [Mishan, 1982]. A költségek
relatíve könnyen számszerűsíthető, pénzügyi tételeket jelentenek.
Sportesemények esetében az általános beruházási és működési költség
kategóriákon kívül számos specifikus, költségelem is felmerül. Ilyenek
például a szervezéssel vagy a biztonsággal kapcsolatos költségek.
Görögország például több, mint 1 milliárd dollárt költött csupán a
közbiztonság fenntartására a 2004-es olimpia ideje alatt [Baade-Matheson,
2004]. Az alábbi táblázat egy sportesemény rendezése során felmerülő
főbb költség elemeket mutatja be.
1. táblázat: Sportesemény rendezéséhez kapcsolódó költségelemek
lehetséges struktúrája
Forrás: saját szerkesztés
KÖLTSÉGEK
1.
Beruházási költség
(sport- és kiszolgáló létesítmények, infrastruktúra)
2.
Működési költség
(üzemeltetés, fenntartás, pótlás)
3.
Egyéb direkt költségek
(előkészítés, szervezés, biztonság, kommunikáció)
A hasznok monetarizálása már nehezebb feladat, mivel a pénzügyi
bevételek mellett társadalmi szinten jelentkező hatások is keletkeznek.
Pozitív haszon például a sportolási hajlandóság növekedéséből várható
népegészségügyi hatás vagy a környezetterhelés csökkenése a közösségi
közlekedés fejlesztésének köszönhetően. Negatív haszonként értelmezhető
a sportesemény alatti zsúfoltságból adódó időveszteség vagy zajterhelés.
A következő táblázat a hasznok egy lehetséges csoportosítását mutatja.
2. táblázat: Sportesemény rendezéséhez kapcsolódó haszonelemek
lehetséges struktúrája
Forrás: saját szerkesztés
HASZNOK
1.
Korrigált pénzügyi bevételek
(jegyértékesítés, turizmus, közvetítés, reklám, későbbi vagyon
gazdálkodás)
2.
Közvetett (tovagyűrűző) gazdasági hatások
3.
Népegészségügyi hatások
4.
Infrastruktúra fejlesztés hasznai
(rezidens használók fogyasztói többlete)
5.
Egyéb számszerűsíthető haszon
(rezidensek fogyasztói többlete, önkéntesek fogyasztói többlete,
rezidenseket érintő externáliák)
6.
Egyéb nem számszerűsíthető haszon
(imázs, presztízs, nemzeti öntudat – „Olympic Halo”)
A közgazdasági CBA célja a projektet érintő valamennyi lehetséges
hatás azonosítása és pénzben történő kifejezése, illetve a döntés
előkészítést támogató mutatószámok (ENPV, BCR, EIRR stb.) kiszámítása. A
következő ábra a költségek és hasznok időbeliségét érzékelteti egy
hipotetikus esetben. Jól látható, hogy a sportesemény befejeződése után
133

a multiplikátor hatás lecsengésével a hasznok erőteljesen mérséklődnek;
ezzel szemben a fenntartási költségek akkor is felmerülnek, ha az adott
infrastruktúra elem nincs használatban.

1. ábra: Sportesemény rendezéséhez kapcsolódó költségek és hasznok
időbelisége
Forrás: saját szerkesztés

A kutatás további célja olyan módszertan kidolgozása, amely a
sporteseményekhez kötődő hatások átfogó értékelését teszi lehetővé,
elkerülve a kétszeres számbavétel problémáját. Ilyen például a
tovagyűrűző hatások, vagy az infrastruktúra fejlesztéséből eredő hasznok
számbavétele. Utóbbi esetében a pénzügyi bevételeknél nem szabad
figyelembe venni a rezidens lakosság kiadásait, – az általuk realizált
hasznot az időmegtakarítás lévén keletkező fogyasztói többlettel
mérhetjük; amit pedig a külföldi használók esetében nem vehetünk
figyelembe (esetükben a pénzügyi bevételek elemzése a módszertanilag
adekvát megoldás). Emellett kiemelkedően fontos módszertani kihívás
annak vizsgálata, hogy mely hatások értékelése végezhető el monetárisan,
és melyek azok, amelyek számszerűsítése nem lehetséges.
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A klaszteresedés hatása a KKV-k fejlődésére
Majoros Károly Tamás
Miskolci Egyetem, Miskolc, Magyarország
Absztrakt
A klaszter, mint elnevezés mára divatos meghatározássá vált, gyakran
használják a mutualizmus és interdepedencia mechanizmusát leíró
társasági kapcsolatok definiálásakor. Ugyanakkor nem áll távol a pooltípusú hatékonyság növelő együttműködési rendszerektől sem, valamint a
gazdasági társaságok szabályozott keretrendszerben folytatott szinergikus
együttműködésétől.
Felismerve, hogy a jól teljesítő országok KKV-iban magas a high-tech és
a tudás-intenzív szolgáltatások aránya, felvetődik a kérdés, hogy milyen
módon lehet támogatni, ösztönözni az ilyen típusú KKV-k térnyerését. Az
egyetemeknek fontos szerepe van abban, hogy tudás- és technológiaintenzív KKV-k jöjjenek létre, és áthidalják a szakadékot a közszféra
kutatásai és annak az üzleti életben való alkalmazása között.
Természetesen a gazdaságok és azon belül is a KKV szektor reagálása a
turbulens piaci megrázkódtatásokra, számos sajátosság és tényező
függvénye. Az azonban az eddigi tapasztalatok alapján is leszűrhető, hogy
az innováció, a kutatások, az oktatási intézmények bevonása a
fejlesztésekbe, valamint üzleti inkubátorok, spin-off cégek és a tudásmegosztás mennyire ellenállóvá teheti bármelyik szektort a gazdasági
kihívásokkal szemben.
kulcszavak: KKV-k, recesszió-rezisztencia, klaszterek, regionális gazdaság
fejlesztése
A klaszteresedés és a KKV-k kapcsolata
Az Európai Unió tagországainak KKV-i erős kihívásokkal küzdenek, hogy
a 2008. évben kezdődött és évekig elhúzódó gazdasági visszaesés okozta
traumákat kiheverjék. Mivel nem tudták függetleníteni magukat, a
turbulens makroökonómia hatások alól, azóta is folyamatosan harcolnak a
hozzáadott érték és az alkalmazotti létszám krízis előtti szintre való
visszatornázásával.
A tagállamok teljesítménye divergens képet mutat. 2011-re csak
Németország, Ausztria és Málta tudott a 2008-as válság előtti szinten
túllépni, már ami a KKV-k teljesítményét illeti. Míg Belgium, Finnország,
Franciaország és Luxemburg a 2008. évi szinten teljesít. A többi tagállam
nem tudott visszakapaszkodni a krízis előtti - alkalmazotti létszám és
hozzáadott érték - előállítás színvonalára.
Három lényeges tényezőre vezethető vissza a KKV-k kiemelkedő
teljesítménye Ausztriában és Németországban. Az első, hogy a KKV-k
alkalmazotti állománya jellemzően a high-tech és a tudás-intenzív
szolgáltatásokban koncentrálódott. Másodsorban, pedig a high-tech és
tudás-intenzív szektorok munka termelékenysége magasabb, valamint
hatékonyabb export előállító képességgel és befektetés vonzó
lehetőséggel bír. A legjobban teljesítő tagállamokban a fenti feltételek
mind rendelkezésre álltak. Harmadrészt a jól teljesítő országokban
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ötvöződik a foglalkoztatás növekedése a munka teljesítmény
növekedésével, bár ez a növekedési ütem nem haladja meg a krízis előtti
szintet.
A KKV-k munkaerő kereslete leginkább a szolgáltatás és a kereskedelmi
szektorban növekedett, míg a bányászatban és az építőiparban
koncentrálódási folyamat ment végbe. A hozzáadott érték változását
vizsgálva, megállapítható, hogy a gyártás és a kereskedelemi szektor
növekedése viszonylag magas, továbbá a különböző ágazatok
hozzáadott érték növelésének forrása a teljesítmény növekedésből és nem
a foglalkoztatás bővüléséből ered.
Feltételezve, hogy a jól teljesítő országok KKV-ban magas a high-tech
és a tudás-intenzív szolgáltatások aránya, felvetődik a kérdés, hogy milyen
módon lehet támogatni, ösztönözni az ilyen típusú KKV-k térnyerését. Az
egyetemeknek fontos szerepe van abban, hogy tudás- és technológiaintenzív KKV-k jöjjenek létre, és áthidalják a szakadékot a közszféra
kutatásai és annak az üzleti életben való alkalmazása között.
A döntéshozóknak mind országos, mind regionális szinten látniuk kell,
hogy az inkubátorházak a gazdasági fejlődés eszközei, innovatívak és az új
technológia-alapú
növekedés
hajtómotorjai.
Az
inkubátorházak
létrehozása jelentős befektetést igényel a különböző érintettektől, mint
ahogy a hozadéka is a társadalom eltérő csoportjai között térül meg. Mind
ezekből tisztán látszik, hogy a biztos alapokon nyugvó gazdasági stabilitás
és fejlődés érdekében, komoly szükség van a „best-practice” típusú
inkubátorház-modell támogatására, a spin-off cégek létrehozására a hightech és a tudás-intenzív szolgáltatások bővítésére.
Klaszterek, elméletek
„Klaszterek: egy adott iparághoz tartozó független vállalatok és
hálózataik, valamint a hozzájuk kapcsolódó gazdasági szektorok és
intézmények olyan halmaza, amelyek relatíve nagy arányban használják
egymás termékeit és szolgáltatásait, ugyanazon tudásbázisra és
infrastruktúrára támaszkodnak, valamint hasonló innovációt tudnak
hasznosítani” [Enright 1998].
A tudományos megközelítések három fő irányzatra tagozódnak, a Paul
Krugman és társai által képviselt neoklasszikus közgazdaságtan vonala
mentén kialakult irányzat, a második az üzleti tudományok Porteri vonala,
mely az üzleti szereplők érdekei és döntései alapján vizsgálódik, míg a
harmadik csoport a McCann-féle regionális kutatások, amelyek célja a
regionális fejlődés és a gazdaságfejlesztés feltárása.
Az Alfred Marshall nevével fémjelzett lokális externáliák vizsgálatán
alapuló elmélet szerint, a pénzben kifejezhető mérlegelési szempontok
mellett számításba kell vennünk bizonyos nehezen monetarizálható
tényezőket, melyek szintén jelentős befolyással bírnak a gazdaságossági
kalkulációk eredményeit illetően. A Marshall-i megközelítés szerint a
méretgazdaságosságot meghatározó, mennyiségi növekedés által
átlagköltség csökkenést előidéző hatást egy belső és egy külső
méretgazdaságossági tényezőre osztotta. Az üzemen belül jelentkező
méretgazdaságosságot meghatározó faktorok a méret, a költség, az adott
szervezet valamint a vezetési hatékonyság. Az externáliák mint ahogyan a
nevéből is ered (external economies of scale) olyan külső tényezők, melyek
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befolyásolják a méretgazdaságosságot. A legfontosabbak: iparági méret,
technológiai fejlettség, területi elhelyezkedés, a munkaerő felkészültségi
szintje, lokális intézményi környezet.
Az előzőekben felsorolt lokális externáliák költségcsökkentő valamint
integráló hatásukon keresztül – szállítási és tranzakciós költségek
csökkenése, az információk és tapasztalatok gyorsabb terjedése - fontos
szerepet játszanak a már működő iparágak megerősödésében, valamint a
köréjük telepedett KKV-k fejlődésében.
A pozitív lokális externáliák egymást erősítő folyamatainak forrásai
[Krugman 1991], mely az iparági körzetek kialakulásában érhetők tetten, az
alábbiak szerint csoportosítható:
helyi beszállítók és szolgáltatók specializációja
helyi munkaerőpiacok specializációja
technológiai tudás túlcsordulás
modern infrastruktúra
A fenti tényezők egy adott térségen belüli együttes jelenléte esetén, a
hatásokból eredően meghatározó iparági előnyök származnak, és ezt
érzékelve a beszállítói hálózat folyamatosan növeli termelését, ami az
egységköltségek csökkenésén keresztül a specializálódást hozza magával.
Ezen folyamat kedvező hatással van a munkaerőpiacra és az azt részben
ellátó oktatási intézményekre, ahol az igények megfelelő kiszolgálása
folytán további specializációs folyamatok indulnak el. Az időközben
felhalmozott technológiai túlcsordulás, más néven innováció és az üzleti
tapasztalatok megosztása révén, elterjed a best practice és a
benchmarking alkalmazása.
1. ábra: lokális externáliák
forrás: Lengyel (2003)
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A Krugman-féle megközelítés szerint a klaszteresedésre két különböző
tényezőcsoport hathat, a centripetális és a centrifugális faktorok. A
centripetális erővonalak mentén kialakult hatások, vagy más néven pozitív
externáliákról akkor beszélhetünk, amikor a nagyobb piacok jelentenek
vonzerőt és jelenlétük odavonzza a beszállítói és kiszolgáló KKV-k hálózatát,
138

ennek a klaszteresedési típusnak a kialakulásához feltétel a tényezők
mobilitása. A centrifugális tényező hatásokról – negatív lokális externáliák
akkor beszélhetünk, amikor hiányzik az egyes tényezők mobilitása vagy ez
a hiány akár együttesen is fellép. Gondoljunk akár a munkaerő
immobilitására vagy egyéb termelési tényezők – nyersanyag – helyhez
kötöttségére és az ebből származó hálózatosodás ellen ható
következményekre. Mindezen két ellentétesen ható tényezőcsoport
mellett, meghatározó szerepet kap a fajlagos szállítási költség és logisztikai
hálózat, mely költségek végpontjai is döntően befolyásolják a
koncentrálódás vagy az egyéb térbeli eloszlás kialakulását.
1. táblázat: A klaszteresedés eloszlásának típusai a tranzakciós
költségek és externáliák alapján
forrás: Scott (1998) és Lengyel (2003)
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Scott két dimenzió mentén közelíti meg a klaszter típusok kialakulását,
mely ötvözete a Marshall-i neoklasszikus közgazdaságtani megközelítésnek
– technológiai (túlcsordulás) externáliák - és a tranzakciós költségek
szerepére fokuszáló intézményi közgazdaságtannak.
[McCann 2011,2008] a klaszterek típusainak rendszerbe foglalásakor a
tranzakciós költségek és a lokális és urbanizációs hatásokból származó
előnyök alapján pozícionálta a vállalatokat. Megkülönböztette egymástól
a tökéletes agglomerációt, amely az igazán nagyvárosi környezetben
kialakult olyan iparági klaszterek, amelyek méretükből adódóan már
képesek a globális versenyben is szereplővé válni, és elkötelezettség nélküli
kapcsolatot alakíthatnak ki a partnerek között. A domináns helyzetben
lévő egyedüli helyi vállalatra, mely a környezetét – kutató intézmények,
munkaerőpiac, beszállítók – determinálni képes, az iparági komplexum
meghatározást használta. Tipizált még olyan főleg a high-tech iparban
szerepet játszó klasztereket, ahol a kreativitás, a rugalmasság, tolerancia,
együttműködési készség és vállalkozókészség elengedhetetlen, tehát
hangsúlyos az interdepedencia és bár lokális vagy regionális szerveződésű,
de kisebb városok környékére jellemző.
[Porter 2000] a versenyelőnyök fenntartása tekintetében egyértelműen
az innováció mellet teszi le a voksát. A magas erőforrás árak miatt,
napjainkban már egyre nehezebb tartós versenyelőnyre szert tenni, a
termelékenység javításának kulcsa az állandó fejlesztésekben rejlik. Az
innováció finanszírozására képtelen cégeknek egy lehetőségük van a
versenyben maradásra, minél hamarabb átvenni, alkalmazni a legújabb
fejlesztéseket. Porter az agglomerációból származó előnyöket két csoportra
osztotta, egyrészről a költségek csökkenésére ható előnyöket vette
3
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számba, úgy mint a fogyasztói méret, munkaerőpiaci nagyság,
infrastruktúra és egyéb szolgáltatások, melyeket adottnak és nehezen
módosítható tulajdonságaik miatt statikus előnyöknek is nevezhetünk.
Másrészről számba vette a termékdifferenciálásra, termékváltásra
vonatkozó az innováció köré köthető előnyöket, melyek folyamatos
fejlődésük révén a dinamikus előnyök csoportját bővítik. Az adott régió
iparága akkor válik lokális húzóágazattá, ha a tagok legyen az néhány
iparág globális vállalata vagy KKV-k csoportosulásai export és
versenyképessé tud válni. Másik fontos tényező, hogy a klaszterek,
hálózatok akkor működnek eredményesen, hogyha immobilisak,
integrálódnak a helyi társadalomba, és helyben folyik a fejlesztés és a
döntések előkészítése.
2. ábra: A klaszterek általános modellje
Forrás: Lengyel (2001)
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A klaszterek létrejötte egyúttal egy szimbiotikus kapcsolatrendszer
megszületése is egyben, hiszen a klaszter magvállalatai valamint az
úgynevezett
szatellit
vállalatok
kölcsönösen
profitálnak
az
együttműködésből. A klaszter vállalatok kiszolgálására létre jön egy
beszállítói és kutatási tevékenységek ellátására szakosodott iparág, mely
társaságok és intézmények eseti kapcsolatban vannak a magvállalatokkal.
A kapcsolódó iparági kapcsolatokból a komplementer termékek
összehangolása és a tudás megosztás révén profitálnak, míg a támogató
intézmények biztosítják a szakképzett vagy adott esetben speciális
munkaerőt és a költséghatékonyabb kutató egységeket. A szatellit
vállalatok a kapacitások jobb kihasználhatósága, az innovációs
újdonságok és technológiai ismeretek gyors megosztása, a piaci rések
kiaknázása, és az alacsony belépési korlátok révén juthatnak
versenyelőnyökhöz.
Egy manapság használatos – az Európai Unió szakértői által kidolgozott
- tipizálás szerint, négy klaszteresedési típus különíthető el, ami némi
analógiát mutat [Lagendijk 1999] osztályozásával. Az „olasz iskola” vagy
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„intézményre épülő klaszter” a KKV-k olyan az externáliákon alapuló lokális
koncentrációja, amelyek tagjai azonos tevékenységet végeznek egy
központi szakmai szervezet felügyelete mellett.
A „kaliforniai iskolához” más néven „hálózatra-épülő klaszterhez”
tartozó tagok közös jellemzője a tranzakciók csökkentésére való törekvés, a
komplementer tevékenységek és a vertikális dezintegráción alapuló
hálózatosodás.
A „skandináv iskola” avagy „tudás-orientált klaszter” vállalatai a lokális
tudás és az ebből eredő innováció mentén szerveződnek, gyakorta
jellemző a központi úgynevezett mentorvállalkozás és tudásmegosztás. A
„regionális klaszter” hívják még „iparági klaszternek” is markáns jellemzője
az információáramlás, a kooperáció és a mutualizmus, valamint a
szinergiára való törekvés.
A klaszteresedés hozama a vállalatok számára két dimenzióban
manifesztálódik. Porter szerint az egyik dimenzió a költségekhez
kapcsolódik, míg a másik versenyelőny stratégiai típusú és a termékek
differenciálása köré csoportosodik. A költségek csökkentése egyrészt az
inputok
hatékonyabb
felhasználásával,
mely
az
innováció
eredményeinek köszönhetően folyamatosan finomodik - oldható meg,
másrészről a méretgazdaságosság fokázása révén az állandóköltségek
csökkenése és a változó költségek –a technológiai fejlődéséből eredő lefaragása réven megy végbe. A költségelemekhez kapcsolódó
versenyképesség növekedés megjelenési formái: beszállítói verseny,
outsourcing, közös kutatás, tevékenység megosztás, best practice,
bencmarking. A stratégiai pozicionálásból eredő versenyelőnyök – a
kiegészítő és gyorsan megosztható tudástőkék, stratégiai diverzitás,
közjavak előállítása, stb. - egyrészt a dinamikus a piaci igényekhez gyorsan
alkalmazkodó reagálási képességen és a háttérintézmények és beszállítók
lokális elhelyezkedésén alapszik.
A klaszteresedés nagyon sokféle formában megy végbe,
versenyképesség javító hatása az innováció, a tudásközpontok, az
információ és legjobb gyakorlatok gyors és szabadabb áramlása, a
termékdifferenciálódás, a tranzakciós költségek csökkenése révén
kompenzálja az erőforrások árainak folyamatos emelkedésén nyugvó
gazdasági fejlődést visszafogó hatást.
A magyarországi klaszterfejlődés
A magyarországi vállalatok klaszterekbe szerveződése a multinacionális
cégeknek beszállító vállalkozások hálózatából indult el valamikor a 2000-es
évek elején. A szerveződésre jellemző a Porter-i szerveződéstől eltérő „topbottom” struktúra és a szignifikáns kormányzati szerepvállalás. A dekád első
fele a klaszterek és az azokat irányító menedzsment szervezetek
megalakulásáról szólt, amelyben kis részben hazai (Széchenyi Terv, Nemzeti
Fejlesztési
Terv,
stb.)
jelentősebb
hányadban
Európai
Uniós
támogatásoknak köszönhetően indultak el. A dekád második fele a
komplexitásról az együttműködések kiterjesztéséről, a koncepcionált
gazdaságfejlesztésről szólt. Ezt az időszakot a források bővítése, az
akkreditálási folyamatok jellemezték. A 2010-es évben átalakult a
gazdaság fejlesztését és koordinációját végző programiroda és létrehozták
a speciálisan csak a klaszterek fejlesztésével foglalkozó Klaszterfejlesztési
Irodát is.
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Pólus program néven indított gazdaságfejlesztési akcióprogrammal
szemben megfogalmazott elvárások, a nemzetközi szintű versenyképesség,
a magas hozzáadott érték előállítás, innovációs készségek fejlődése,
specializáció a kutatói és egyetemi szférával kialakított szorosabb
együttműködés kiteljesedése révén szeretné a kormányzat elérni egy
versenyképesebb, a régiós szinten működő vállalkozói hálózat
megerősödését. A programtól elvárt eredmények között szerepel az
európai szintű piaci részesedés, a globális iparági értékláncba való
bekapcsolódás, javuló foglalkoztatási szerkezet, erősödő régiós szerepkör.
A Kormány által is elfogadott Pólus program koncepció két pillérre épül: a
vállalkozásfejlsztési pillérre, mely a korábban már említett, olyan KKV alapú
klaszterek kialakítása, ahol export-orientált, innovatív és magas hozzáadott
értékű termék előállítás folyik.
Míg a másik pillér a horizontális gazdaságfejlesztést segíti, a megfelelő
üzleti környezet, az általános infrastruktúra és a humánerőforrás képzés
támogatásával, bevonva az önkormányzatokat, egyetemeket és egyéb
oktatási intézményeket. A program keretében lehívható források összege
2007-2013 között 354-423 milliárd forint, mely gazdaságélénkítő hatása a
tőkeáttételi multiplikálódást figyelembe véve elérheti a 507-413 milliárd
forintot.
A viszonylag magas finanszírozási forrásoknak való megfelelés,
szükségessé teszi egy előzetes szűrési rendszer alkalmazását, amely egy
akkreditációs szempontrendszerben valósul meg. Az akkreditációs szűrés
azokat a potenciális pályázókat kívánja távol tartani, akiknek csatlakozása
a klaszterszervezethez, csupán forrásszerzésre irányul, fejlődési céltól
mentes és kockázatot jelent magára a hálózat létére.
A fejlesztési program a klaszterek négy fázisát különbözteti meg az
evolúciós csatornán elfoglalt helyük alapján. A fejlődési fázis szerint definiált
klaszterek az: induló klaszterek, fejlődő klaszterek, akkreditált innovációs
klaszterek, valamint pólus innovációs klaszterek.
A klaszterszervezetet egy kettőség is jellemzi a klaszter tagvállalatai
egyidőben versenyeznek és kooperálnak is egymással. Ebből kifolyólag
nem szerencsés, ha valamelyik klasztertag elkülönült szervezete végezné az
együttműködés koordinálását, hiszen megkérdőjelezhetővé válna a
függetlensége. Ennek a diszfunkciónak a kiküszöbölésére alakult ki az a
mára már általánossá vált gyakorlat, mely szerint egy független
menedzsment társaság látja el ezen feladatokat. A tagok és a
menedzselést ellátó szervezetek közötti együttműködést szerződés
szabályozza,
melynek
fontosabb
részei
a
szolgáltatásokat,
ellenszolgáltatásokat, az üzleti titkok védelmét, a kapcsolattartást, az
utasítási jogköröket, és a képviselet működtetését szabályozza.
Egy lehetséges irány
Mint azt az első fejezetben taglaltam, az Európai Unió tagállamai közül
csak azok a tagállamok vészelték át a 2008 őszén kezdődő gazdasági
recessziót megrázkódtatások nélkül - jelesül Németország és Ausztria –
amelyek KKV-i magas arányú technológia és tudás-intenzív szaktudást
igénylő munkaerőt foglalkoztattak. Ebből adódóan kardinális kérdés
tisztában lennünk a hazai KKV-k technológia adaptáló és azt, a humán
erőforrás állományában alkalmazó képességeivel, összetételével és
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fejlesztésükben rejlő potenciális lehetőségekkel, amely mára az Európai
Unió gazdaságfejlesztésének is kulcskérdésévé vált.
3. ábra: A magyarországi tudás-intenzív ágazat klasztereiben dolgozó
alkalmazottak száma
forrás: www.clusterobservatory.eu

Azért, hogy betekintést nyerjünk a magyarországi KKV-k recessziórezidens állapotába, összehasonlítottam a magyar és német tudás-intenzív
szaktudással rendelkező KKV-k alkalmazotti rátáját és a versenyszektor
foglalkoztatottainak arányát. A tudás-intenzív szektor négy szegmensre –
üzleti szolgáltatások, oktatás, pénzügyi szolgáltatók, IT - való felosztása a
clusterobservatory.eu meghatározása alapján történt.
2. táblázat: A tudás-intenzív iparág négy szegmensében dolgozók
száma (fő) Német-és Magyarországon 2011-ben
Forrás: Saját készítés
Üzleti
Pénzügyi
szolgálOktatás
szolgálIT
Összesen
tatások
tatók
1445710
474961
1192240
393578
3506489
Németország
97448
75594
66564
33133
273439
Magyarország
KKV
RR-kif
15522766
22,59%
Németország
1788649
15,29%
Magyarország
A táblázatot szemlélve megfigyelhetjük, hogy az RR-faktort leíró
oszlopban található értékek, amelyeket absztrakt megközelítésben, akár
egy
válság-ellenállási
képességet
leíró
változó,
tudás-intenzív
humánerőforrás alkalmazási faktornak is nevezhetünk, arról árulkodnak,
hogy a németországi KKV-k arányosan majdnem 50%-al több főt
alkalmaznak tudás-intenzív szektorban működő vállalatokban és részben
emiatt, 2008-ban sokkal kisebb gazdasági visszaesést voltak kénytelenek
elkönyvelni, mint a gyengébb mutatóval rendelkező tagállamok. Ez a
hatás nem állt meg a recesszió idején tanúsított kiváló ellenállási
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képességnél, hanem részben ebből eredően gyorsabb és a korábbi szintet
meghaladó alkalmazotti létszám és hozzáadott érték előállítási
potenciálban is megmutatkozott. Természetesen a gazdaságok és azon
belül is a KKV szektor reagálása a turbulens piaci megrázkódtatásokra,
számos sajátosság és tényező függvénye. Az azonban az eddigi
tapasztalatok alapján is leszűrhető, hogy az innováció, a kutatások, az
oktatási intézmények bevonása a fejlesztésekbe, valamint üzleti
inkubátorok, spin-off cégek és a tudás-megosztás mennyire ellenállóvá
teheti bármelyik szektort a gazdasági kihívásokkal szemben. A tudás
megosztásának, átadásának létezik kódolt és kódolatlan formája, a
kódolatlan tudás megosztása csak személyes interakciók útján lehetséges,
mivel a tudás-gazda maga az ember. Ez az oka annak, hogy az
agglomerációk és klaszterek a kódolatlan tudásátadás leghatékonyabb
színterei.
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A globális tudományos outputok piacának koncentrációs jellemzői
Nagy Andrea Magda
MTA-PE Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport
Veszprém, Magyarország
Absztrakt
Tanulmányom célja elemezni a globális tudományos outputok
piacának koncentráltságát, illetve a koncentrációs arányrátát felhasználva
megvizsgálni, milyen mértékű az angol nyelvű országok erőfölénye ezen a
piacon. Három koncentrációs indexet használok (Herfindahl-Hirschman
Index, Entrópia-index, koncentrációs arányszám), amelyeket a publikációk
és hivatkozások alapján számolok ki. A tudományos teljesítmények terén a
koncentráció 1996-ról 2013-ra csökkent, de még mindig jelentős mértékű.
Az angol nyelvű országok, különösen az Amerikai Egyesült Államok és
Nagy-Britannia, igen fontos szerepet töltenek be a tudományos outputok
piacán, részesedésük azonban csökkenő tendenciát mutat. Érdekes
kérdéseket vet fel a társadalom-, bölcsésztudományok és művészetek
esetében tapasztalt, többi tudományterülethez képest magasabb
koncentráció, illetve az ebben szerepet játszó angol nyelv, mint lingua
academica szerepe. A koncentrációs mutatószámokkal végzett elemzések
kiindulási alapot szolgáltatnak a tudományos teljesítmény sajátos piacának
jobb megismerésében. Ez pedig a tudományos teljesítményt befolyásoló
szakpolitikai döntéshozóknak jelenthet segítséget.
Kulcsszavak: koncentrációs mutatószámok, publikációk, hivatkozások
Bevezetés
Az országok tudományos teljesítménye input- és output-oldali
mutatószámokkal mérhető. A kimeneti mérőszámok a publikációk
mennyiségi, minőségi elemzésére, illetve a szabadalmak vizsgálatára terjed
ki. Tanulmányomban megvizsgálom, hogy hogyan változott a tudományos
outputok piacának koncentrációja 1996-ról 2013-ra. Erre két mutatót
alkalmazok, a Herfindahl-Hirschman (HHI), illetve az Entrópia-indexet.
Ezeket a publikációk és a hivatkozások alapján számolom ki. Megvizsgálom
továbbá, hogy mekkora az angol nyelvű országok piaci részesedése ezen
a piacon, illetve 1996-ról 2013-ra hogyan változott ez az arány. Ennek
elemzésére pedig a koncentrációs arányszámot használom.
Először röviden ismertetem az alkalmazott koncentrációs mutatókat,
majd kitérek a felhasznált módszertanra. Részletesen elemzem a HHI, az
Entrópia-index, valamint a koncentrációs arányszám alapján kapott
értékeket, végül pedig egy rövid összefoglalóval zárom kutatásomat.
Koncentrációt mérő mutatószámok a szakirodalomban
A termékek és szolgáltatások piacán a koncentráltság mérésére a
szakirodalom leggyakrabban a Herfindahl-Hirschman-indexet (HHI) (lásd
például Breschi 1998, Frank 2008, Szakálné Kanó 2014)) és a koncentrációs
arányrátát (concentration ratio - CR) használja. Számos szerző ilyen típusú
elemzésekhez az entrópia-indexet is alkalmazza (Lengyel-Leydesdorff
2008). Ha az egyes országok által létrehozott tudományos „produktumok”
színterét egy sajátos piacnak tekintjük, akkor a HHI, az entrópia-indexek és
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a CR alkalmas eszköznek bizonyulhatnak annak megállapítására, hogy
mennyire koncentrált a tudományos outputok piaca.
A legegyszerűbb mutató a concentration ration (CR), azaz a
koncentrációs arányszám. Számolása a következőképpen történik:
CR=∑ni=1si ,ahol
si : i-dik ország „piaci részesedése”
n : a vizsgált országok száma
Ezt a mutatót az angol nyelvű országok piaci részesedésének
számolásánál alkalmazom.
A gazdasági koncentrációs elemzéseknél a legnépszerűbb mutató a
Herfindahl-Hirschman Index (HHI), amelyet a CR-nél használt piaci
részesedés (si) felhasználásával számolhatunk ki. Képlete a következő:
HHI=∑ni=1si2*10000 , ahol
si : i-dik ország „piaci részesedése”
n : a vizsgált országok száma
Egy adott piacról azt mondjuk, hogy kevéssé koncentrált, ha a HHI
értéke 1500 alatt van. 1500 és 2500 közötti mutatóval mérsékelt
koncentrációról beszélhetünk, míg a 2500 feletti HHI már erős koncentrációt
jelez. A koncentrációs mutatókkal foglalkozó szakirodalomban fellelhető
más értékhatárok mentén értelmezett HHI is (lásd például Kovács 2010).
Azért választottam ezeket a „határokat”, mert a U.S. Department of Justice
és a Federal Trade Commision 2010-ben kiadott Horizontal Merger
Guidelines is ezeket alkalmazza (U.S. Department of Justice and Federal
Trade Commision 2010).
A HHI mutatószámot a tudományos outputok sajátos piacára először
Frandsen alkalmazta. A folyóiratok földrajzi eloszlását vizsgálta a
mutatószám segítségével (Frandsen 2005).
A gazdasági elemzésekben kevésbé használt koncentrációs
mutatószám az Entrópia-index (E), amelynek alkalmazása a fizikában
elterjedt. Kiszámolása a következő képlet segítségével történik:
Entrópia-index=∑ni=1silog1/ si , ahol
si : i-dik ország „piaci részesedése”
n : a vizsgált országok száma
Az entrópia-index értékelésénél két szélsőértéket különböztetünk
meg. Ha az E 0, akkor ez azt jelenti, hogy a vizsgált piac maximálisan
koncentrált, míg, ha az E értéke a vizsgált elemek számának a
logaritmusával egyenlő, akkor azt mondhatjuk, hogy a piacra a
koncentráció teljes hiánya jellemző. Tanulmányomban 50 országot
vizsgálok, ezért az E-index 0 és 1,69 (log(50)) közötti értékeket vehet fel.
Adatok és módszertan
Kutatásomban az SCImago Journal and Country Rank adatbázist
használtam. A publikációk mennyiségének jellemzésére a publikációk
számát, a publikációk minőségi jellemzőjeként pedig az adatbázis által
közölt hivatkozások számát alkalmaztam. A szabadalmak alapján nyert
adatok felhasználásától tanulmányomban eltekintek, mert ennek
használata országok összehasonlítására komoly módszertani problémákat
vet fel.
Hat nagy tudományterületet elemeztem: orvos-, agrár-, műszaki-,
társadalomtudományok, bölcsésztudományok és művészetek, valamint
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természettudományok. Ez az osztályozás megfelel a 169/2000-es (IX. 29.)
kormányrendeletben
meghatározott
besorolásnak.
Egyedül
a
bölcsésztudományok és a művészetek csoport tér el a rendeletben
meghatározottaktól, ugyanis a rendelet a bölcsésztudományokat és a
művészeteket külön területként kezeli, az általam használt osztályozásban
viszont összevontan szerepelnek. Ennek oka, hogy a használt adatbázis egy
kategóriaként hivatkozik erre a két tudományterületre. Az SCImago 27
kisebb csoportot különít el. Ezekből 26-ot a fentebb felsorolt hat nagy
kategóriához rendeltem. A 27-diket, a multidiszciplináris tudományterületet
ki kellett hagynom, mert a kormányrendeletben külön multidiszciplináris
kategória nincs, hanem az összes nagy területhez van egy-egy
multidiszciplináris csoport rendelve. A részletes csoportosítás az 1.
táblázatban látható.
1. táblázat: Tudományterületek
Forrás: Saját szerkesztés.
Orvostudományok
biokémia,
genetika és
molekuláris
biológia
farmakológia,
toxikológia és
gyógyszerészet
fogászat
egészségügy
immunológia és
mikrobiológia
orvostudomány
idegtudomány
ápolás

Agrártudományok
mezőgazdasági és
biológiai
tudományok
állatorvosi

Műszak
i tudományok
vegyés
zmérnök
i
mérnök
i
tudomá
nyok
energia
anyagt
udomá
nyok

Társadalomtudományok

Természettudományok

üzleti
tudományok,
menedzsment
és számvitel
döntéselmélet
ek
közgazdaságt
an,
ökonometria és
pénzügy
társadalomtudományok

kémia
számítástec
hnika
matematika
fizika
és
csillagászat
földtudomá
nyok
és
bolygókutat
ások

Bölcsésztudományok és
művészetek
pszichológia
bölcsésztudományok

Habár a vizsgált országok száma 50, az így kapott eredmények mégis
alkalmazhatók teljes piacra, mert az elemzett országok adják az összes
publikáció/ hivatkozás több mint 90%-át. Az adatok 1996-tól 2013-ig
vonatkozó időintervallumra állnak rendelkezésre. Ezen az időtávon belül
négy évet elemeztem: 1996, 2001, 2008 és 2013.
Koncentráció publikációk és hivatkozások alapján
Az 1. ábra a publikációk száma alapján kalkulált HHI értékeit
tartalmazza 1996-ra, 2001-re, 2008-ra és 2013-ra. Hasonló tendenciát
figyelhetünk meg az egyes tudományterületek esetében: 1996-ról 2013-ra
csökkent a koncentráció mértéke. Az orvos-, agrár-, természet- és műszaki
tudományok esetében a HHI index 1000-1500 között volt 1996-ban, 2013-ra
pedig 1000 alá csökkent az értéke. Ezek alapján elmondható, hogy a
fentebbi tudományterületek tudományos teljesítménypiaca a publikációk
alapján csekély koncentráltságot mutat.
Két tudományterület van, amely esetében, habár a tendencia hasonló
a többi területen tapasztaltakhoz, a koncentrációs mutató értéke jelentős
mértékben eltér az előzőekétől. Ezek pedig a társadalom-,
bölcsésztudományok és művészetek. 1996-ban ezek a „piacok” erősen
koncentráltak voltak, a HHI index 2500-3000 közötti értékeket vettek fel.
2013-ra ezeken a tudományterületeken is nagymértékben csökkent a
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koncentráció, a használt mutató már 1500 alá csökkent, de még így is
meghaladta a többi területen számolt értékeket.
A koncentráció csökkenése jól jelzi, hogy a vizsgált piacon egyre több
szereplő jelenik meg egyre jelentősebb teljesítménnyel. Ez főleg az ázsiai
országokra érvényes. Érdekes például Kína esete. Ez az ország az SCImago
Country & Journal Rank, összes tudományos terület outputjait figyelembe
vevő rangsorában 1996-ban még csak a 9-dik, 2013-ra pedig már a 2-dik
volt.
A társadalom-, bölcsésztudományok és művészetek tudományos
teljesítménypiacán tapasztalt erősebb koncentráció szoros összefüggésben
áll azzal, hogy a tudománymetriai nemzetközi adatbázisok az angol nyelvű
publikációkra vonatkozóan torzítanak (Etxebarria – Gomez-Uranga 2009).
Ez a két tudományterület a leginkább „érzékeny” a használt nyelvre, azaz
ezen a két területen gyakoribb az anyanyelvű publikáció, mint a többi
tudományok esetében (Csaba et al. 2014).
1. ábra: Herfindahl-Hirschman Index publikációk alapján
Forrás: SCImago adatbázis, saját számítások, 1996-2013.
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Összes tudományterület

A publikációk száma a tudományos teljesítményt mennyiségileg
jellemzik, vagyis a fentebb ismertetett HHI mutató ennek a sajátos piacnak
csak egyik vetületét képviseli. Kérdés, hogy a minőséget leíró adatok
alapján mennyire koncentrált a vizsgált hat tudományterület. A
tudományos outputok minőségét, azaz a publikációk hatását
leggyakrabban a hivatkozások számával mérik.
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2. ábra: Herfindahl-Hirschman Index hivatkozások alapján
Forrás: SCImago adatbázis, saját számítások, 1996-2013.
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A 2. ábra a hivatkozások alapján számolt HHI mutató értékeit mutatja
1996-os, 2001-es, 2008-as és 2013-as évekre. Ha az általános tendenciát
nézzük, akkor hasonló képet kapunk, mint a publikációk esetében:
mindegyik tudományterületen 1996-ról 2013-ra jelentősen csökkent a
koncentráció. Ugyanakkor az is látható, hogy ezen a piacon a HHI értékek
jóval nagyobbak, mint a publikációk esetében volt, azaz itt jóval erősebb a
koncentráció. A társadalom-, bölcsésztudományok és művészetek a
hivatkozások alapján számolt HHI esetében is eltérnek a többi
tudományterületeken tapasztaltaktól. Ez a publikációk esetében elemzett
okokra vezethető vissza.
Tanulmányomban a tudományos outputok „piacát” a HHI index mellett
az Entrópia-index (E-index) segítségével is megvizsgáltam. Az eredmények
a 2. és a 3. táblázatban láthatók. Az index minél közelebb kerül az 1,69-hez,
annál kisebb a koncentráció a vizsgált piacon. A 2. táblázat a publikációk
alapján számolt Entrópia értékeket tartalmazza. Az eredmények
egybevágnak a HHI eredményeivel: a koncentráció minden
tudományterületen
csökkent
1996-ról
2013-ra.
2013-ban,
két
tudományterületet
kivéve
(társadalom-,
bölcsésztudományok
és
művészetek), csekély mértékben a koncentráció.
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2. táblázat: Entrópia-index publikációk alapján
Forrás: SCImago adatbázis, saját számítások, 1996-2013.
Orvostudományok

Agrártudomán
yok

Műszaki
tudomán
yok

Természettudomány
ok

Társadalom
tudományo
k

Bölcsésztudományok
és
művészetek

Összes
tudom
ányterület

1996

1,1567

1,2892

1,2246

1,2556

0,9842

0,9145

1,2110

2001

1,2149

1,3288

1,2702

1,3021

1,1032

0,9709

1,2676

2008

1,2966

1,4058

1,2733

1,3343

1,2422

1,2373

1,3242

2013

1,3379

1,4110

1,3275

1,3454

1,3049

1,2091

1,3475

A 3. táblázat a hivatkozások alapján számolt Entrópia-index értékeit
tartalmazza. A táblázatból látható, hogy a koncentráció mértéke csökkent
a vizsgált időszak alatt. A társadalom-, bölcsésztudományok és művészetek
tudományos outputok piacára erősebb koncentráció jellemző.
Összehasonlítva a publikációk és a hivatkozások alapján számolt E-indexet,
azt találjuk, hogy a hivatkozások esetében erősebb a koncentráció, mint a
publikációk esetében. Ez egybevág a HHI alapján számoltakkal.
3. táblázat: Entrópia-index hivatkozások alapján
Forrás: SCImago adatbázis, saját számítások, 1996-2013.
Orvostudományok

Agrártudományok

Műszaki
tudományok

Természettudományok

Társadalomtudományok

Bölcsésztudományok
és
művészetek

Összes
tudomány
-terület

1996

1,0375

1,1589

1,1756

1,1619

0,8232

0,7671

1,0675

2001

1,0941

1,2208

1,2361

1,2294

0,9447

0,8392

1,1337

2008

1,2193

1,3313

1,2886

1,3156

1,1598

1,1782

1,2652

2013

1,2862

1,3723

1,3485

1,3503

1,2735

1,1444

1,3248

A tudományos outputok piacának koncentrációs jellemzőit két
mutatószámmal mértem, a HHI és az E-index-szel. A két mérési módszer
hasonlóan írta le a vizsgált piacokat. Ezek alapján nem meglepő, hogy a
Pearson-féle korrelációs együttható a két index között nagyon szoros (0,986) kapcsolatot jelez 1%-os szignifikancia szint mellett. Az érték negatív,
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mert míg a HHI esetében az érték növekedése a koncentráció erősödését
jelzi, addig az E-index esetében ez fordítva van.
Kutatásomban a tudományos outputok piacának koncentrációs
jellemzői mellett arra is kíváncsi voltam, hogy milyen mértékű az angol
nyelvű országok erőfölénye, beszélhetünk-e ténylegesen egyfajta
dominanciáról. Először a szigorúan értelmezett „angolszász” országok piaci
részesedését vizsgáltam, majd pedig megnéztem a szélesebb értelemben
vett „angolszász” államok hozzájárulását a világ tudományos
teljesítményéhez. A CR4 jelzi az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia,
Ausztrália és Új-Zéland összesített piaci részesedését, míg a CR7 ezeken
kívül még Kanadát, Dél-Afrikát és Írországot is figyelembe veszi.
Az 4. táblázat tartalmazza a négy, illetve a hét angol nyelvű ország
tudományos piaci részesedését az 50 ország összes tudományterületen
létrehozott publikációihoz/hivatkozható publikációihoz/hivatkozásaihoz
viszonyítja. Figyelemreméltó, hogy a CR4 és a CR7 között nagyon csekély
különbség van. Hiába növeltem az országok számát hárommal, a
részarány kis mértékben változott. Valójában a CR4-es országok közül az
Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia teljesítménye kiemelkedő,
ennek a két államnak a teljesítménye adja az angol nyelvű országok több
mint 70%-át.
Ha az időbeli változásokat figyeljük, azt láthatjuk, hogy az angol nyelvű
országoknak a részaránya 1996-ról 2013-ra csökkent. Ez ugyanakkor nem
jelenti azt, hogy ezeknek az államoknak a teljesítménye visszaesett volna,
hanem azért csökkent a részarányuk, mert teljesítményük lassabban nőtt
(Török 2008), mint néhány, főleg ázsiai ország tudományos outputjainak
mértéke. A táblázatból látszik, hogy a publikációk és a hivatkozható
publikációk között nagyon elenyésző különbség van.
4. táblázat: Összes tudományterületet magába foglaló "piacon"mért CR,
1996-2013
Forrás: SCImago adatbázis, saját számítások.
Összes tudományterület
Publikációk

Hivatkozható
publikációk

Hivatkozások

CR4

CR7

CR4

CR7

CR4

CR7

1996

42,48

47,10

42,18

46,82

52,84

53,33

2001

38,26

42,38

37,62

41,70

49,12

53,78

2008

32,67

37,09

31,45

35,82

40,57

45,77

2013

29,10

33,21

28,23

32,30

35,61

37,90

Ha a publikációk alapján nézzük a CR-t, akkor azt láthatjuk, hogy a
fentebb vizsgált négy/hét ország adja az 50 ország összes tudományos
teljesítményének több mint 25%-át. Ez az arányszám 1996-ban még 40%
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fölött volt. Közel 20%-os csökkenést figyelhetünk meg a vizsgált 17 év alatt,
ugyanakkor még így is nagyon magas a 2013-ban tapasztalt közel 29,10%.
A hivatkozások tekintetében a koncentrációs arányszám magasabb,
mint a publikációk/ hivatkozható publikációk esetében mért CR. 1996-ban
négy ország adta a vizsgált országok tudományos összteljesítményének
több mint a felét. Ez összhangban van a HHI és az Entrópia-index alapján
számolt piaci jellemzőkkel, nevezetesen, hogy a hivatkozások piaca sokkal
erősebben koncentrált, mint a publikációk esetében. A CR mutató alapján
arra a következtetésre juthatunk, hogy az angol nyelvű országok
publikációira érkezik a legtöbb hivatkozás. Habár 2013-ra a hivatkozások
alapján mért CR4/CR7 csökkent, de még így is igen magas értékeket
mutat. Az 50 országból négy ország adja az összes hivatkozás több mint
35%-át.
A 5. táblázat tartalmazza a társadalomtudományokban a vizsgált 50
ország által létrehozott outputokból a 4/7 ország részesedését. A HHI és az
E-index alapján kitűnik, hogy ezen a tudományterületen erősebb a
koncentráció, mint a többi területen (kivéve: bölcsésztudományokat és
művészeteket).
5. táblázat A társadalomtudományok területén magába foglaló
"piacon"mért CR, 1996-2013
Forrás: SCImago adatbázis, saját számítások
Társadalomtudományok
Publikációk

Hivatkozható
publikációk

Hivatkozások

CR4

CR7

CR4

CR7

CR4

CR7

1996

64,82

71,22

64,74

71,14

72,22

72,63

2001

57,31

63,12

57,11

62,91

66,29

72,13

2008

47,66

53,72

46,88

52,94

53,39

59,92

2013

45,47

51,02

44,93

50,51

46,46

48,68

A 5. táblázatból jól látszik, hogy az angol nyelvű országok az 50 ország
teljesítményének több mint 40%-át adják. 1996-ban a hivatkozások terén ez
az arány meghaladta a 70%-ot. 2013-ra közel 30%-ot csökkent ez az érték,
de így is magasnak tekinthető. Négy/hét ország adja 50 ország
társadalomtudományok területén létrehozott outputjainak majdnem a
felét. Ez egy jelentős erőfölényre utal, ugyanakkor ennek részletes
feltárásához további elemzések szükségesek, amelyek viszont meghaladják
a jelen tanulmány kereteit.
Konklúzió
Tanulmányomban a tudományos outputok sajátos piacának
koncentrációs jellemzőit vizsgáltam a Herfindahl-Hirschman és az Entrópia153

indexszel. A két mutatószám hasonló képet festett a vizsgált „piacokról”,
amelyet a két index közötti erős korreláció is alátámaszt. Mind a
publikációk, mind pedig a hivatkozások esetében csökkent a koncentráció
1996-ról 2013-ra. Ez azzal magyarázható, hogy a vizsgált időszak alatt egyre
több ország növelte publikációs teljesítményét, illetve egyre több állam
kutatója lépett ki a globális „piacra”.
A hivatkozások esetében erősebb a koncentráció, mint a publikációk
esetében. Ez arra utal, hogy habár a „publish or perish” jelszó által jelzett
erős publikációs kényszer megnövelte a tudományos teljesítmény
mennyiségét, ez nem biztos, hogy minőségi javulást is eredményezett.
Két tudományterület, a társadalom-, bölcsésztudományok és
művészetek eltér a vizsgált többi területtől, mert ezek esetében a használt
indexek magasabb koncentrációra utalnak. Ennek okai közül kiemelendő
az angol nyelv, mint lingua franca (szűkebben értelmezve lingua
academica) hatása.
Tanulmányom végén a koncentrációs arányszám (CR) révén
megvizsgáltam, hogy az angol nyelvű országok részesedése az összes
tudományos outputból mekkora, illetve ez hogyan változott a vizsgált
időszak végére. A számításokból megállapítható, hogy ezeknek az
országoknak a részesedése 1996-hoz képest csökkent, de még így is
jelentős mértékű.
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Az Egyház szerepe a gazdaság vérkeringésében
Cseh Balázs
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola/Kaposvári Egyetem
Gazdaságtudományi Kar, Pécs-Kaposvár, Magyarország
Absztrakt
A Római Katolikus Egyház hatásai a gazdaságra és a piacra
mindinkább érzékelhető. Külső hatásként a fogyasztókat és piaci
szereplőket befolyásoló tanítások és az egész gazdálkodást, illetve a piaci
mechanizmusokat befolyásoló alternatív (keresztény) gazdaságelmélet
tekinthető. Belső hatásokat pedig az Egyház mint vállalkozó-gazdálkodó
piaci szerepeket gyakorol. Ezek együttesének elméleti hátterét bontja ki a
tanulmány három nagy területet érintve, egyrészt a pápai enciklikákat,
másodrészt a keresztény gazdaságelméletet, harmadrészt pedig a
keresztény etika üzleti és vállalkozási etikára gyakorolt hatásait.
Kulcsszavak: Római Katolikus Egyház, keresztény közgazdaságtan,
keresztény etika, alternatív gazdálkodás
Bevezetés
A Római Katolikus Egyház sajátos tulajdonságaiból kifolyólag - mint pl.
az egyetemesség – magában hordozza a modern világ kihívásaira adott
válaszokat. Élő és valóságos egyházként világunk meghatározó része és
szereplője. Az Egyház életét áthatják a gazdasági tranzakciók, a gazdasági
tranzakciók véráramában a helyes és helyénvaló működés érdekében
pedig szükség van meghatározó elvek kimunkálására. A 21. században a
megváltozott gazdasági viszonyok között aktualitás kérdésként merül fel,
hogy milyen elveknek, eszméknek kell meghatároznia a vagyonkezelést, a
vállalatirányítást, a gazdasági tranzakciókat? Mennyiben változik ez a
gazdasági válságot követően? Milyen trendek figyelhetőek meg? A
kérdések megválaszolására az Egyház is folyamatosan törekszik. A törekvés
során a gazdaság véráramában két nagy szerepkör jut az Egyháznak.
Egyrészről gazdasági vonatkozási társadalmi tanításai révén kívülről
befolyásolja a gazdaságot és a piacot. Másrészről az Egyház önmaga is
folytat gazdálkodási-vállalkozási tevékenységet, ezért a piaci szereplőként
a gazdaság része is, tehát belülről befolyásolja, sőt jelentős vagyontömeg
és tőkéje miatt annak meghatározó szereplője. A gazdálkodás és
vállalkozás során példát mutat a létrehívott elvi keretek gyakorlatban
történő átültetése és használata során, ezért jelenleg azon elvekkel
foglalkozik az írás, amely egyaránt determinál külső és belső viszonylatban.
A külső hatásként jelentkező egyházi dokumentumok és
megnyilatkozások főbb gazdasági tartalma
Az Egyház gazdasági vonatkozású tanításai igen széleskörűek és
sokrétűek. E tekintetben a legfontosabb egyházi dokumentumok közül
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érdemes kiemelni az enciklikákat, különösképpen a „Rerum novarum”
(1891), a „Quadragesimo anno” (1931), a „Centesimus annus” (1991), a
„Caritas in veritate” (2009) kezdetű pápai enciklikákat. Mivel ezek a
katolikus tanítások lenyomatai, ezért iránymutatóak és követendőek a
gazdasági tranzakciók során. A „Rerum novarum”, a „Quadragesimo
anno” és a „Centesimus annus” szorosan összekapcsolódik. A „Rerum
novarum” lefekteti a keresztényszocialista közgazdaságtan alapjait.
A „Quadragesimo anno” kimondja, hogy a gazdasági élet szabályozó
elve nem lehet a szabadverseny, hanem a szociális igazságosság (iustitia
socialis) és a szociális szeretet (caritas socialis) legyen a társadalmi,
gazdasági berendezkedés vezérlő elve. A körlevél felhívja a figyelmet arra
is, hogy az igazságos és szociálisan érzékeny gazdasági és társadalmi
rendnek korlátoznia kell a bizonyos határokon belül jogosnak és hasznosnak
tekinthető gazdasági versenyt. E szerint a gazdálkodással megbízott
személyeknek a szociális szeretet és a szociális igazságosság vezérelvét
mérceként kell alkalmazniuk.
A „Centesimus annus” IV. fejezetében megjelenik a fentebb említettek
kiegészítéseként, a gazdasági szereplők kölcsönösségének hangsúlyozása,
a termelés hasznossága, a szükségletek kielégítése mint általános cél,
emellett az gazdaság forrásának az embert jelöli meg, illetve a központba
állított ember tekintetében az emberi méltóságot, jóindulatot és
figyelmességet. Az enciklika felhívja a figyelmet a világgazdaságban
gondolkodásra, illetve a világgazdaság piacain való szereplés
fontosságára. Jelentős, hogy elismeri a profitot, és elismeri fontosságát is,
sőt célként betöltött funkcióját: „Az Egyház elismeri a haszon jogszerű
funkcióját, mint amely a vállalkozás jó működését jelzi. Ugyanis amikor egy
vállalkozás nyereséget ér el, az azt jelenti, hogy a termelési tényezőket
helyesen választották meg és az ember szükségleteit megfelelőképpen
elégítették ki. De mégsem a haszon a vállalkozás egyetlen fokmérője.”
[Centesimus annus 35. pont] Ezért az Egyház más társadalmi tanításával
sem áll ellentétben az, ha az Egyház mint piaci szereplő haszonra törekszik
vagy más piaci szereplők szintén haszonra törekszenek. A Katolikus Egyház
Társadalmi Tanítása című munka vonatkozó részei hasonlóképpen - és
ezeket követve - foglalják össze és írják le a már felsorolt elveket.
A „Caritas in veritate” kezdetű enciklika 21. pontjában szerepelnek
továbbá olyan gondolatok, miszerint piacon szereplőknek – akár az
Egyháznak is, hiszen ha gazdálkodási-vállalkozási tevékenységet végez,
akkor piaci szereplővé válik - gazdasági szempontból a nemzetközi
gazdasági folyamatokban aktívan és arányosan részt véve lehet
tevékenykedni, ami akkor működőképes és hasznos, ha valóságosan
fenntartható növekedést eredményez, és nem szorít ki másokat
erőszakosan a piacról. Ennek értelmében negatív hangnemmel kerül
kifejezésre több elítélendő gazdálkodási módszer, ilyen példának okáért az
olyan, amely nem szükséges függő helyzetet eredményez, amely
spekulatív és pusztító, vagy amely a Föld erőforrásait szabályozatlanul
aknázza ki. A legfontosabb respektáló gondolat azonban a következő: „Az
ember az egész gazdasági és társadalmi élet forrása, középpontja és
végcélja.” [Caritas in veritate 25. pont] E gondolat szemlélteti leginkább a
fentebb említett enciklikák gazdaságot meghatározó irányelveit, illetve ez
áll az egész keresztény közgazdaságtan fókuszában, ehhez igazodik
minden
keresztény
gazdálkodás,
ebben
ragadható
meg
a
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közgazdaságtani elméletek
legszorosabb kapcsolata.

és

az

Egyház

társadalmi

tanításainak

Az új gazdasági elmélet, az alternatív (keresztény) közgazdaságtan
hatásai
A gazdaság a saját mechanizmusainak nem lehet kérlelhetetlenül
alávetett, hanem az emberi akarat szükségképpen meghatározza és hat
rá. [Muzslay 1995 9-10.] A gazdaságot nem csak a piac ármechanizmusa
befolyásolja, hanem a gazdasági és társadalmi folyamatok szintén
determinálják. Az emberi akarat a legbefolyásolóbb tényező, az emberre
épül a gazdaság és a piac. A katolikus ember pedig Isten által
meghatározott lény.
A vállalati vezetőket, a gazdasági szakembereket, a vagyonkezelőket
valamilyen közgazdasági szemlélet befolyásolja, és emellett mivel
emberekről van szó, ezért valamilyen általános világszemlélet is, ami lehet
akár a keresztény felfogás is, ezek együttesen határozzák meg őket. Az
Egyház által kimunkált egyik ilyen szemléletmód a keresztényszocializmus.
Ennek máig irányadó voltából kifolyólag a piaci szereplőnek úgy kell a
piacon viselkednie, hogy: az ember álljon a középpontban; tevékenysége
a közjó szolgálatát tartsa szem előtt; az állam kiegyenlítő szerepét
szorgalmazza; a társadalmi alapértékeket követelje és biztosítsa; a
gazdaságban pedig a köz és az egyén jólétét mozdítsa elő. [Rerum
novarum]
A másik nagy és jelentős irányzat az ún. alternatív közgazdaságtan
elmélete, amely a neoliberális kapitalizmusra (amely a 2008-as világválság
okozója volt) adott válaszként is felfogható, e szerint a piacon helye van a
reciprocitásnak. A szemlélet alapján az önérdekben a másik ember
kiteljesedése is benne van, ezért az erények által jutunk előrébb, az
alapvető javak, az úgynevezett hardverjavak csupán eszközül szolgálnak a
közjó, mint érték eléréséhez. Tehát a materiális javak alacsonyabb fokon
állnak a közérdek és a társadalmi elégedettség alatt. A biztos erkölcsi
normák, amelyeket a társadalom és ember ésszerű gondolatvilága szül és
munkál ki, egy viszonylagos stabilizációt és zsinórmértéket nyújt, amihez
vissza lehet nyúlni. Egy költségelemzésnél, ahol a személyi és tárgyi
feltételek kerülnek meghatározásra az ellenérdekű felek is döntést tudnak
hozni etikai alapokon. Ezek alapján pedig a piac képes a fenntartható
fejlődés kívánalmainak megfelelni.
Az alternatív gazdálkodás, az ökológiai közgazdaságtan egyik
legkiemelkedőbb hazai képviselője Baritz Sarolta Laura domonkos nővér.
Baritz kifejti, hogy egy vállalat a gazdálkodása során mindig vall valamilyen
értékeket, amelyek megmutatkoznak a vállalat piaci viselkedésében, belső
üzleti világában stb., ezek az értékek pedig lehet többek között a
környezetvédelem, emberi méltóság figyelembevétele, társadalmi
felelősség érvényesítése és más hasonlóak [Baritz 2003 54-55.] (vagy egyes
gazdálkodási szemléleteknél ezektől homlokegyenest különbözőek).
Emellett személyes erények szintén szerepelhetnek, példának okáért Baritz
az őszinteséget, a bizalmat, a megbízhatóságot, az együttműködést, a
tiszteletet, a megértést és a compassiót hozza. [Baritz 2003 55.] A 2009-es
válság előtt egyeduralkodó neoklasszikus irányzattal szemben, - amely
Korten szerint alapértékként az önérdek kielégítését, a maximális profit
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elérését, a versenyt tekintette, illetve az emberi fejlődést az elfogyasztott
javak értékének növekedésében látta [Korten 1996 81-93.] – az alternatív
gazdasági szemlélet sokkal inkább beleillik az Egyház képébe.
Álláspontom szerint az alternatív gazdasági szemléletben gazdálkodó
piaci szereplő a világgazdaság és az egész emberiség fenntartható
fejlődésének érdekében központi szerepet foglal el, ilyen példának okáért
maga az Egyház is. Az Egyház egyetemlegességéből is kifolyólag
nemzeteken, népeken és államokon átívelő gazdálkodási tevékenységet
folytatva erőteljes piaci szereplőként is jelen van.
Az eddigiek továbbmutatnak az erkölcsre, amelyre az Egyház szintén
külső hatásokat gyakorol, ezért szükséges még pár szót ejteni róla, és
vázolni néhány etikai elvet. Az Egyház általi elvek szerint gazdálkodó piaci
szereplő gazdálkodásának középpontjában – mind az irányadó
közgazdasági elmélet, mind a társadalmi tanítás szerint - az ember áll mint
Isten által teremtett és meghatározott erkölcsi lény, ezért a keresztény
erkölcs és etika szintén meghatározza a gazdálkodást. Irányadónak
tekintendőek Hársfai gondolatai:
1.) A keresztény ember értékrendjére és magatartására
alapvetően a keresztény etika reflektál. [Hársfai 2006 11-15.]
2.) A liberális, utilis vagy konzervatív gazdasági-társadalmi
magatartások értékelési szempontjai között az etika is szerepel,
így az értékelésből folyó következtetések visszahatnak a
magatartásokra. [Hársfai 2009 22-34.]
3.) A keresztény etika a boldogság, a szeretet, az erény és
szándék-központúság talaján áll, mint ahogyan a keresztény
ember magatartásait is ezek mozgatják. [Hársfai 2010 94-100.]
A
megállapításokból
következtethetünk
az
Egyház
etikus
gazdálkodására, így például visszautalva a kereszténygazdálkodás
fókuszában is az ember és annak boldogsága áll. A gazdasági
tranzakciókat befolyásolják az üzleti etika szerinti döntések, ez megnyilvánul
a vállalatirányitás külső és belső mozzanataiban és módszerében is. Az
etikus viselkedés éppen emiatt tartozik a puha, nem megvásárolható
versenyelőnyök közép a vállalati-piaci szférában. [Csath 2013 14.] A
versenyképesség előmozdítása lényeges kritériumnak tekinthető a
gazdasági elméletek hatékonyságának értékelése során. Az üzleti etika
hatásai a piacra meghatározóak, az üzleti etika pedig szaketikaként
valamilyen társadalmi etika alapján is áll, amely sok esetben alappillérként
az keresztény etika értékein nyugszik, és azok hatják át.
Az elméleti üzleti etika, avagy a globális-multinacionális
nagyvállalatok cselekedeteinek vizsgálata a keresztény szemlélet alapján
Az Unió a keresztény európai értékek pillérén nyugszik, olyan örökséget
kíván közvetíteni az Európai Alkotmányszerződésben, a különböző
alkotmányok Preambulumaiban (ilyen a magyar Alaptörvény is), amely a
keresztény vallási hagyományokat olvasztja a jelenlegi architektúrába.
Ennek alapján befolyásolja, szabályozza az Uniós intézmények hálózata
(különösképpen a Parlament, az Európai Tanács, a Központi Bank és az
Európai Beruházási Bank) a gazdasági folyamatokat.
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Az említettekben megfogalmazott szellemi és erkölcsi értékek Európát
etikai közösséggé alakítják a történeti értékek felhasználásával, amely út
során az üzleti világ, a gazdasági élet etikai alapjai szilárdulnak meg.
Keresztény vallási tanítások cementeződése történik a vallási és kulturális
hagyományok segítségével. A piac, a tőke, az áru és a kereskedelem
felszabadulni látszik a világgazdasági válságot megelőző beidegződések
alól. A közös piac átalakul keresztény kulturális és morális közösségé. A
társadalmi és gazdasági életben, ahol előtérbe kerül a szegények és
gyengébbek iránti szolidaritás a jólétre törekvés el nem vesztésével, a
fenntartható fejlődés gazdasági elvként működik, a különböző
felelősségkoncepciók pedig szigorodnak. Így a gazdasági és kulturális
közösség, az integráció erkölcsi-vallási hagyományok argumentációiban
térnek vissza Weiler szerint. [Weiler 2006 9-19.] A gazdaság tehát a
társadalmi-kulturális környezetbe ágyazottan van jelen, az ésszerűségen
alapszik, vagyis „a gazdasági cselevés célja az ésszerű igények ésszerű
kielégítése”[Muzslay 1995 144.]
Álláspontom
szerint
a
gazdasági
tranzakciók
társadalmilag
beágyazottak. Ezért a piacgazdaság nem csupán áruk és szolgáltatások
öntörvényű cseréje, vagy a jog és a piac által szabályozott cseréje, hanem
az előbb említett csere, vagyis mindenfajta tranzakció erkölcsi értékek
rendszerébe beágyazódva és valamilyen mértékben azoknak alávetetten
megy végbe. Axiológiai rendszere pedig nem más mint a keresztény vallási
erkölcs, illetve a keresztény európai társadalom közös erkölcsi alapjai.
A nemzetközi, európai gazdaságban tehát viszonylag egységes
erkölcsi alapok fedezhetőek fel. Többek között megállapíthatjuk, hogy „a
modern tőke nemzetközivé válásának folyamatát” már befejeztük, és „a
multik számárára nem léteznek nemzeti szempontok”, továbbá „a
multinacionális cégek akkor és oda mennek, amikor és ahol a legtöbb
profitot
szerezhetik”,
ezért
„nem
érdekük
a
munkanélküliség
felszámolása”.[Csurgó 2010 392 és 395.] Még jobban érzékelhető az Egyház
által befolyásolt erkölcs és a gazdaság kapcsolata az externális hatások
tekintetében, ahol a vállalatok tevékenységének gyors és magas profitra
való törekvésével okozott egészségügyi és környezeti károk mérséklése
szinte teljes mértékben a társadalmi erkölcs kötelessége, mivel az reflektál
rá. [Arrow 1993 27-28. és Muszlay 2005 145.]
Érthetően a gazdasági növekedés nem vezethet a népegészségügy
nyomorúságához, tehát a növekedés során elengedhetetlen az emberi
tőkével történő hatékonysági számítások elvégzése a jó és a tisztesség
elvének érvényesülése érdekében. Bár a piaci szereplők magatartása
feltételezi az önérdeket, öncélt, a saját haszonra való törekvést és egyebet,
azonban napjainkban ez már nem rendelhető a közjó és a közérdek fölé,
amelyeket a társadalom és a keresztényi erkölcs mozgat.
Az erkölcsileg rosszra nem épülhet gazdálkodási tevékenység,
legalábbis úgy, hogy az egyszerre legyen célszerű és ésszerű is, az ilyen
közgazdaságilag nem lehet hosszútávon hatékony, lehetetlenségeket szül,
amelyek egyszerre rontják a piaci esélyeket és ássák alá a
munkatevékenység morálját. Ezért a piac, illetve a vállalat mindennapos
működése a bizalmon és az etikus magatartáson alapszik, avagy nyugszik.
[Török 2002 71.] De ez nem jelenti, hogy bármilyen szinten is erkölcstelen
lenne az árak olyan meghatározása az egyes tranzakciós ügyletek során,
amely a piaci árat jóval meghaladja vagy ellenkezőleg, azt jóval alulmúlja,
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hiszen a szabad gazdálkodásnak lényeges eleme az értékesítés során az
alkuképesség megőrzése, illetve a felek szabad önrendelkezése.
A vállalati etika és a felelősség kérdései
A vállalati vezetőkre jelentős felelősség hárul, a vezető saját
lelkiismeretének is felel, ami egyfajta nyitás Isten felé. A vállalati vezetők
felelőssége kiterjed továbbá a tőke, a munkavállalók jövedelemének
biztosítására, a vállalat hatékony működésére, de többek között felelősek a
részvényesek felé is a részvények értékének növeléséért. Elmondható, hogy
maga a tőke önmagában érték, a gazdasági viszonyok jórészt a jószágon
alapszanak, csak ebből indulhat ki az üzleti vagy társadalmi etika is, ezt el
kell fogadni, hogy a realitás talajáról ne rugaszkodjon el az etika vagy az
egyéni szubjektív érzület.
Jelenleg a személyes erkölcsi felelősség elmosódását tapasztalhatjuk az
üzleti tevékenységek során, különösképpen a nagyobb vállalati formában
gazdálkodó társaságok tekintetében, hiszen az egyszemélyes vezetés,
avagy döntéshozás többnyire testületi formába alakul át és történik. [Török
2002 60-61.] A kis-és középvállalkozások személyes, családias viszonyai nem
érzékelhetőek a regionális, nemzetközi vagy globális gazdasági szférában.
A vállalatok méretének növekedésével együtt jár azok struktúrájának
megváltoztatása, kialakul egy komplex, hierarchikus szervezet, amelyen
belül megjelenik a hatalom és alá-fölérendeltség kifejeződése. [Arrow 1993
26.] Ez önmagában nem rossz, vagy elítélendő, hiszen ebben a viszonyban
megtalálhatóak bizonyos erkölcsi kötelezettségek és kötöttségek. Azonban
a felek egyenlőtlen hatalmi viszonyainak szembetűnősége okán ilyenkor az
Egyházra is nagyobb felelősség hárul, hogy a felek egyenlőtlen helyzetét
az útmutatásával kiegyenlítse, rámutatva, hogy Isten előtt minden ember
egyenlő, és a végső bírálat privilégiuma is Istené.
A keresztény etikának fontos szerep jut az egész vállalatirányítás
mechanizmusában. Az Egyház pedig folyamatos választ kíván adni a
felmerülő kérdésekre. Egyre több országban figyelhető meg, hogy a Római
Katolikus Egyház (de akár a muzulmán üzleti jog, a Korán és más művek
alapján) útmutatást nyújtanak a helyes gazdálkodásnak. A fenntartható
fejlődés jegyében, a hívők és más fogyasztók védelmében társadalmi
tanításokat közöl és tevékenyen veszi ki részét a gazdaság szociális
területein fellépő problémák megoldásában, ezzel pedig befolyásolja a
gazdaságot, mivel az általuk képviselt normák beépülnek a társadalmi
tudatba, onnan pedig tovább gyűrűznek a gazdaság és a piac
véráramába.
Konklúzió és végkövetkeztetés
Összességében több megállapítás fektethető le. A legfontosabbként,
hogy az Egyház a gazdaság és a piac egyaránt külső és belső alakítója is. E
jellemvonásból következően a gazdaság és a piac meghatározó
szereplője. Az Egyház jövőképet, lehetőséget, „alternatívát” kíván nyújtani
az alternatív keresztény gazdaságelmélet kimunkálásával és fejlesztésével,
amelynek leginkább sarkos pontjai az ember középpontba állítása és az
etikus piaci viselkedés előmozdítása. Ezek fényében az Egyház tanításokkal
ösztönöz, illetve piaci szereplőként, gazdálkodóként vagyoni tranzakciói,
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invesztálásai stb. során élő példát kíván nyújtani a piac egészére
vonatkozóan magatartása és viselkedése által. Végszóként pedig fel kell
hívni a figyelmet arra, hogy napjainkban fokozódik a fentebb említettek
fontossága, mivel alternatíva szükségeltetik a jelent is jellemző válságra,
amely a gazdaságot irányító elméletek alapvető megváltoztatásával,
reformjával, avagy teljes megújításával, más alapokra helyezésével a
kritika jegyében érhető el.
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Gazdasági fejlettség és kultúra a Nyugat-Dunántúli kistérségek
turizmusában
Csíkász Emőke
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, Magyarország
Absztrakt
A Nyugat-Dunántúl régió 3 megyét foglal magába: Vas, Zala és GyőrMoson-Sopron megyéket. A három megye összesen 25 kistérséggel
rendelkezik. A térség a változatos természeti környezet, a gazdag épített
örökség és a színes kulturális lehetőségek, programok révén a turisták
kedvelt utazási célpontja, melyet a szálláshelyeken eltöltött idő is jelez.
A tanulmány célja a Nyugat-Dunántúli régió statisztikai kistérségeinek
csoportosítása gazdasági és kulturális szemszögből. Majd a létrejött
csoportok szerint megnézni, hogy ahol magas a kulturális gazdagság,
vagyis a múzeumok és látogatóinak száma és gazdaságilag fejlett a
kistérség, ott a turizmus is vajon kiemelkedő-e.
A TEIR adatbázisból gyűjtöttem ki olyan változókat, melyek a turisztikai
kínálat elemeihez tartoznak, továbbá amelyek gazdasági és kulturális
szempontból képet adhatnak az adott kistérségről. A turisztikai kínálat
oldaláról a desztináció attrakciója a legfontosabb tényező. A motiváció és
a vonzerő között a turizmus rendszerében különösen szoros kapcsolat van.
Ha hiányzik a vonzerő, mesterségesen kell létrehozni, mert enélkül nem
képes az iparág fejlődni.
Kérdés az, hogy a kistérség bizonyított turisztikai vonzerején túl a
gazdasági és kulturális fejlettség külön-külön hatással lehet-e a turisztikai
keresletre.
Faktor- és klaszterelemzést végeztem, melyek segítségével a gazdasági
és kulturális fejlettség komponenseket létrehoztam és szerintük
csoportosítottam a nyugat-dunántúli kistérségeket. A létrehozott csoportok
esetében megnéztem, hogy átlagosan hogyan alakul a szolgáltatás
aránya illetve az 1000 lakosra jutó múzeumlátogatók száma.
A nullhipotézisem az volt, hogy amely térség kulturálisan gazdag és
gazdaságilag fejlett, ott a turizmus is jelen van, vagyis magasabb a
vendégéjszaka szám. A létrehozott klasztereknél a tercier szektor átlagos
arányában határoztam meg a gazdasági fejlettségük mértékét, mert a
tercializálódás a gazdasági fejlettség következménye.
A vizsgálat eredménye szerint nem a gazdaságilag legfejlettebb
csoport rendelkezik a legtöbb 1000 lakosra jutó vendégéjszakával.
Továbbá nem a gazdaságilag legfejletlenebb klaszter a legkevésbé
látogatott. Vagyis a nullhipotézist ebben az esetben elvethetjük. A kulturális
gazdagság sincs egyenesen arányosan összefüggésben azzal, hogy
mennyi az 1000 lakosra jutó vendégéjszaka.
Mindebből következtethető, hogy a kistérség gazdaságától és kulturális
környezetétől függetlenül a legtöbb 1000 lakosra jutó vendégéjszaka ott
van, mely kistérség megfelelően vonzó attrakcióval rendelkezik. Lehet
gazdaságilag fejlett a kistérség, ha nincs miért odautazni, nem lesz
számottevő a turizmus jelenléte.
Gazdaság, kultúra, turizmus, kistérség
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Bevezetés
A 20. században mind technikai, mind pedig a társadalmi fejlődés
hozzájárult a modern turizmus kialakulásához, a turizmus kiváltságos
jellegének eltűnéséhez. Addig megközelíthetetlen vagy nehezen
megközelíthető térségek is turisztikai desztinációvá válhattak. (UNWTO,
2014) Nyugat-Dunántúlra vetítve nagyon jó példa erre a Sármelléki
repülőtér. Mióta rendszeresen turistákat szállító repülőgépeket is fogad,
azóta Hévíz és környékének turizmusa még inkább fellendült.
Egy turisztikai desztinációnak rendelkeznie kell mindazon turisztikai
szolgáltatásokkal,
amelyek
a
turisták
igényeinek
kielégítéséhez
szükségesek.
A turizmus rendszerének két alrendszere van: a kereslet és a kínálat. A
két alrendszert a marketing és a turista utazása köti össze. A turista
rendelkezésére álló szabadidő, a szabadon elkölthető jövedelem nagyon
fontosak, de meghatározó hatással a motiváció van az utazási döntésre.
(Lengyel, 2004)
A kínálat oldaláról a desztináció attrakciója a legfontosabb tényező. A
motiváció és a vonzerő között a turizmus rendszerében különösen szoros
kapcsolat van. (Puczkó-Rátz, 2005) Vonzerő szinte végtelenül sok minden
lehet. Lehet egy gyönyörű természeti látnivaló, egy több száz, ezer éves
ember által alkotott épület vagy város, egy világhírű étterem, egy
közkedvelt fesztivál vagy vásár, egy sportesemény stb. A létező vonzerő
szinte a legfontosabb a turizmus kialakulása és fenntartása szempontjából,
de annak a potenciális turista felé történő kommunkációja nélkül lehet,
hogy teljesen felfedezetlen marad. Ha hiányzik a vonzerő, mesterségesen
kell létrehozni, mert enélkül nem képes az iparág fejlődni. (Lengyel, 2004)
A turizmus rendszere nyílt rendszer, a turizmus fejlődése összefügg a
környezete fejlődésével, illetve folyamatos kölcsönhatás érvényesül a
környezet egyes összetevői és a turizmus rendszer elemei és működése
között. A gazdasági kölcsönhatás a szolgáltatások turisták általi
megvásárlása következtében jön létre. Mértékét pedig a szolgáltatások
megvásárlására költött összegek jelzik. (Lengyel, 2004)
Azokon a településeken, azokban a térségekben magasabb turisztikai
keresletre számíthatunk, ahol a megfelelő kényelmet adó szolgáltatások
köre kiépült. (Puczkó-Rátz 2005). A nagyvárosok, az urbanizált területek már
alapvetően rendelkeznek a turista szükségleteit kielégíteni képes
szolgáltatásokkal. Az európai városok nagy része régre visszanyúló
történelmi gyökerekkel rendelkezik, melyek a kulturális turizmus alapjaként is
szolgálhatnak. Tehát a vonzerő maga a nagyváros jelleg, ahol minden egy
helyen megtalálható: szálláshely, vendéglátóegységek, kereskedelmi
egyégek, kikapcsolódást nyújtó szórakoztató központok, megfelelő
közlekedési hálózat, kulturális látnivalók.
Kutatás célja
Jelen elemzés célja a Nyugat-Dunántúli régió statisztikai kistérségeinek
csoportosítása turisztikai, gazdasági és kulturális szemszögből. Célom a
létrejött csoportok szerint megnézni, hogy ahol magas a kulturális
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gazdagság, vagyis a múzeumok száma, és gazdaságilag fejlett a kistérség,
ott a turizmus is kiemelkedő-e.
Ha gazdaságilag fejlett és kulturálisan gazdag a kistérség, ott a turizmus
is jobban jelen van, mint ellenkező esetben. Amennyiben a hipotézis a
csoportok vizsgálata alapján elvethető, akkor bebizonyosodik, hogy nem
feltétlenül a gazdasági fejlettségtől és a kulturális gazdagságtól függ a
turizmus, hanem valóban egy meghatározó vonzerőtől. Legyen az
gazdaságilag kevésbé fejlett, vagy kulturálisan kevésbé gazdag
kistérségben.
A vonzerő a turisztikai kínálat alapeleme. Ha nincs megfelelő attrakció,
akkor turisztikai kereslet sem lesz, mert nem lesz miért odautazni. Bár ez csak
egy elem, de a legfontosabb. Mellette persze számos más fontos elem van,
mely befolyásolja a kínálatot. Ilyen a megfelelő infra- és szuprastruktúra
jelenléte. Ha nincsenek megfelelő szálláshelyek, éttermek, további
kiszolgálóegységek, hiába van vonzerő, nem tudja a turista az
alapszükségleteit kielégíteni.
A klaszterelemzés után megállapítható, hogy vajon a gazdasági
fejlettség, vagy a kulturális gazdagság vonzóbb-e, mint a kistérség egyedi,
támogatott attrakciója.
Kutatás módszere
A TEIR adatbázisból gyűjtöttem ki olyan változókat, melyek a turisztikai
kínálat elemeihez tartoznak. A kigyűjtött adatokat (kivétel a %-ban
kifejezett adatokat) minden esetben elosztottam az adott kistérség
lakosainak a számával (1000 fő). Ezáltal azok valóban összehasonlíthatóvá
váltak, így nem torzítják az elemzés eredményét, és kizártam a település
méretéből adódó hatásokat.
Faktorelemzéssel csökkentettem az adatok mennyiségét.
A rendelkezésre álló adataink alkalmasak voltak a faktorelemzésre,
mert:
●
A korrelációs mátrix szerint az esetek több mint 80%-ban
jelen van a korreláció és szignifikáns
●
Az MSA értékek megfelelőek
●
A KMO érték megfelelő
●
A Bartlett teszt szignifikáns.
A korrelációs mátrix az egyes változók közti korrelációt tükrözi. A
korrelációs mátrix szerint a 186 esetből 33 nem szignifikáns. A többi esetben
a változók között van korreláció.
Az Anti-image mátrix korrelációs mátrixában az átlókban lévő értékek
fontosak. Ezek az MSA-értékek (measure of sampling adequacy). Az MSA
érték 0 és 1 között mozoghat. Ha az érték 0,5 alatti valamely változó
esetében, akkor nagy valószínűséggel nem fog beilleszkedni a faktor
struktúrájába, és ezt a változót ki kell zárni a faktorelemzésből. A vizsgált
adatok esetében minden egyes változó MSA értéke 0,5 feletti. A legkisebb
érték 0,669, mely az 1000 főre eső múzeumok számához tartozik. Ez alapján
mindegyik változó megfelelő, és nem szükséges egyiket sem kivenni a
faktorelemzésből.
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A Bartlett teszt nullhipotézise az, hogy változók az alapsokaságban nem
korrelálnak egymással. Mivel a Bartlett teszt szignifikanciaszintje kisebb, mint
0,5, ezért azt a nullhipotézist elvethetjük, vagyis alkalmasak a
faktorelemzésre a változók.
A KMO teszt fontos mérőszáma annak, hogy végezhetünk-e
faktorelemzést vagy sem. A KMO érték nem más, mint az Anti Image mátrix
MSA értékeinek az átlaga. Abban az esetben, ha ez az érték 0,8 feletti,
akkor a változók nagyon alkalmasak faktorelemzésre.
Az elemzés a magyarázott variancia nagyságának sorrendjében
mutatja be a faktorokat. Az első rendelkezik a legnagyobb magyarázott
varianciával és sajátértékkel. Az első sajátértéke 7,645, és magyarázott
varianciája 58,028%. A másodiké 2,513, és 18,635%. A harmadiké pedig
1,002 és 9,182%. A Cumulative % oszlop az összesített varianciát mutatja
meg, mely 85,845%. Ez egy nagyon jó érték, mert eszerint az információ
85,845%-át meg tudjuk tartani.
Tehát 3 faktort hozunk létre.
Az első faktorba tartozó elemek:
●
Tercier szektor aránya %
●
1000 főre jutó
●
Elvándorlások száma
●
Odavándorlások száma
●
Vállalkozások száma (szabadidő, szórakozás, művészet)
●
Vállalkozások száma (szálláshely-adás, vendéglátás)
●
Rendezvények látogatóinak száma
●
Pihenőhelyek területe és száma
A második faktorba tartozó elemek:
1000 főre jutó
●
Belföldi vendégéjszakák száma
●
Külföldi vendégéjszakák száma
●
Vendéglátóhelyek száma
A harmadik faktorba tartozó elemek:
1000 főre jutó
●
Muzeális intézmények száma
●
Muzeális intézmények látogatóinak a száma
●
Kulturális rendezvények száma
A kapott faktorokat a következőképpen neveztem el:
Első faktor: gazdasági fejlettség
Második faktor: turizmus
Harmadik faktor: múzeumok és kulturális gazdagság
A vizsgálatot klaszterelemzéssel folytattam. Faktoronként külön-külön
csoportosítottam a Nyugat-Dunántúli kistérségeket.
A vizsgálat eredménye
Ha a kistérségekre vonatkozó adatokat azok lakosságának arányában
nézem, egyes térségeknél bizonyos mutatók esetében megfigyelhetőek
kiugró értékek. Az olyan kevesebb lakossal rendelkező kistérségek, mint a
Hévízi, Csepregi vagy Zalakarosi alapvetően is magas vendégéjszaka
számmal rendelkeznek. Így ha ezt a nagy számot elosztjuk a lakosaik
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számával, sokkal magasabb eredményhez jutunk, mint egy olyan
kistérségnél, ahol bár a vendégéjszakák száma hasonló méreteket ölt, de
az állandó lakosok száma is sokkal több.
Hévíz minden esetben vezető kistérség a Nyugat-Dunántúli régióban a
turizmust tekintve. 2012-ben több mint 1 millió 150 ezer vendégéjszakát
regisztráltak itt összesen. Lakosainak a száma mindössze 13 ezer 731 fő. Így
1000 lakosra 84 ezer 90 vendégéjszaka jutott, és 18 ezer 212 vendég. Vagyis
2012-ben a Hévízi kistérségben az állandó lakosság számához viszonyítva
18-szor több volt a turista.
A régióban a Győri kistérség a legsűrűbben lakott. A kistérség központi
települése Győr, amely a Nyugat-Dunántúl legnagyobb városa. Az állandó
lakosság száma itt 2012-ben 179 ezer 250 fő volt. A nagyvárosok kiépített
infra- és szuprastruktúrája és az egy helyen koncentrálódó látnivalók száma
már önmagukban turistacsalogató lehet. Ennek ellenére a Győri
kistérségben 1000 lakosra mégis csupán 886 turista és 2131 vendégéjszaka
jutott.
Óriási különbség van tehát a kisebb településekkel, lakossággal és
gazdasági erővel rendelkező Hévízi és a Nyugat-Dunántúlon a legnagyobb
várost magában foglaló Győri kistérség között, - ha a turizmust nézzük mely egyben gazdaságilag központi térségnek számít.
A Nyugat-Dunántúli régióban a 25 kistérségből 8 esetében haladja
meg a lakosság számát az évente ott éjszaká(ka)t eltöltő turisták száma.
Ezek a kistérségek a Csepregi, Zalakarosi, Hévízi, Szentgotthárdi, Keszthelyi,
Sárvári, Mosonmagyaróvári és Sopron-Fertődi. Ha nem vesszük figyelembe
a kistérség méretét, abban az esetben is - Szentgotthárdit kivéve - a
legtöbb vendégéjszaka számot ezek a kistérségek adják. 100 ezer feletti
éjszaka számmal rendelkezik még a már említett Győri, de ott erősen
közrejátszik a település mérete és valószínűleg a hivatásturizmus
erőteljesebb jelenléte is. A többi nyugat-dunántúli nagyváros, mint
Szombathely, Zalaegerszeg vagy Nagykanizsa kevés regisztrált turizmussal
rendelkeznek. Nemcsak a lakosok számához viszonyítva, hanem a teljes
vendég- és vendégéjszaka számot tekintve is. Ezekből az adatokból már
következtetni lehet arra, hogy a nagyobb gazdasági erőt képviselő
megyeszékhelyek önmagukban nem biztos, hogy vonzóak turisztikai
szempontból.
1.táblázat: A gazdasági fejlettség és a turizmus
Forrás. Saját forrás
Klasztertagság gazdasági
fejlettség szerint
Megnevezés
Klaszter
Csepregi
1
Hevizi
1
Zalakarosi
1
Gyori
2
Keszthelyi
3
Sopron-Fertodi
4
Szombathelyi
4
Zalaegerszegi
4
Csornai
5
Kapuvar-Beledi
5
Kormendi
5

Tercier
szektor
aránya

Vendégéjszaká
k száma/ 1000
lakos

Külföldi
vendégéjszak
ák aránya %

72,9

58087,8

54,52%

80,7
79,6
77,6

2131,4
7524,8
2100,7

55,06%
29,61%
32,52%

66,4

733

15,75%
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Klasztertagság gazdasági
fejlettség szerint
Megnevezés
Klaszter
Letenyei
5
Pannonhalmai
5
Teti
5
Zalaszentgroti
5
Oriszentpeteri
6
Pacsai
6
Szentgotthardi
6
Vasvari
6
Celldömölki
7
Koszegi
7
Lenti
7
Sarvari
7
Mosonmagyarovari
8
Nagykanizsai
8

Tercier
szektor
aránya

Vendégéjszaká
k száma/ 1000
lakos

Külföldi
vendégéjszak
ák aránya %

62,5

1585,8

39,54%

70,4

4612,3

48,32%

75,9

1584,8

56,40%

A strukturális fejlődés Fisher (1939) és Clark (1940) modellje szerint: a
gazdasági fejlődés együtt jár a tercierizálódással, a szolgáltatások
hozzáadottérték-arányának növekedésével. A szolgáltatási szektor
térnyerése a gazdasági fejlődés következménye (in Szalavetz 2008). Ezért a
gazdasági fejlettség szerint kapott csoportokhoz az adott kistérségben lévő
tercier szektor arányát kapcsoltam.
Az 1. táblázatban a gazdasági fejlettség faktor szerint csoportosítottam
a kistérségeket. Minden egyes csoport esetében megnéztem, hogy milyen
aránnyal van jelen az oda tartozó kistérségekben a szolgáltatás az iparhoz
és mezőgazdasághoz képest. A fentiekben említett megállapítás szerint a
gazdasági fejlődés egyenesen arányos a szolgáltatás szektor térnyerésével.
Tehát ezek alapján az adott csoportok esetén kiszámoltam, hogy
átlagosan milyen arányú a tercier szektor. Látható, hogy a Győri
kistérségben a legmagasabb, és ő egyedül alkot egy klasztert. A nagyobb
városokat magukban foglaló csoportoknál meghaladja a 75%-ot a
szolgáltatások aránya. A nagyvárosokat követi a 3 fürdőtelepülést
tartalmazó klaszter 72,9%-kal.
A legalacsonyabb az Őriszentpéteri, Pacsai, Szentgotthárdi és Vasvári
kistérségek csoportjában, ahol 62,5 % a szolgáltatások aránya, melyek
mind Vas megyében találhatóak.
A kezdeti hipotézisem az volt, hogy ahol a gazdaság fejlett, ott a
turizmus is erősen jelen van. A döntés érdekében az 1000 lakosra jutó
vendégéjszakák számát a csoportok esetében átlagoltam, és megnéztem
valóban ott-e a legmagasabb, ahol a tercier szektor a legerősebb.
Az 1.táblázat szerint a hipotézis nem helytálló, mert bár a Győri kistérség
a legfejlettebb gazdaságilag, a vendégéjszakák számát tekintve a 8
csoportból csupán a 4. helyen van.
A legfejletlenebb csoport szinte azonos átlagos vendégéjszaka
számmal rendelkezik, mint Mosonmagyaróvár és Nagykanizsa. A 4.
legfejlettebb klaszter a Csepregi-Hévízi-Zalakarosi hármas, mely óriási
vendégéjszaka
számával
messze
a
legkiemelkedőbb
turisztikai
szempontból.
A legkevesebb vendégéjszakával a legtöbb kistérséget magában
foglaló klaszter rendelkezik. Ebben a csoportban turizmus szempontjából
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kevésbé jelentős kistérségek vannak, kivéve talán a Zalaszentgróti és a
Pannonhalmai
térségeket,
amelyek
vonzereje
magasabb.
A
Zalaszentgrótiban van Kehidakustány és Zalacsány. A Pannonhalmi fő
vonzereje a világörökség helyszín. De a csoport térségei még sem
rendelkeznek olyan magas vonzerővel, hogy egy vagy több éjszakára ott
tartsák a turistát.
A Nyugat-Dunántúli régió határos Szlovákiával, Ausztriával, Szlovéniával
és Horvátországgal is. Emiatt feltételezhető, hogy a vendégek száma is
tükrözi az erős határmentiséget. A kapott csoportok esetén kiszámoltam a
külföldiek által eltöltött vendégéjszakák arányának számtani átlagát.
Három klaszternél meghaladja az 50%-ot, egy esetében pedig megközelíti
ezt az arányt.
A leglátogatottabb fürdőkkel rendelkező kistérségek csoportja esetén
átlagosan több a külföldi vendég, mint belföldi. A Győri kistérségben
szintén több a külföldiek által eltöltött vendégéjszaka, mely itt
feltételezhetően
inkább
az
üzleti
turizmusnak
tudható
be.
Mosonmagyaróvári és Nagykanizsai kistérség esetén is, főképp a szinte
határváros Mosonmagyaróvár miatt, magas a külföldiek aránya. Ahol
meghaladja a belföldi vendégek számát a külföldiek aránya, ott átlagosan
a szolgáltatások aránya 70% feletti.
A Sopron-Fertődi, Szombathelyi és Zalaegerszegi kistérségek
csoportjánál bár a szolgáltatások aránya magas, és közel vannak a
határhoz, a külföldi vendégek aránya átlagosan csak 32,52%. Valószínű,
hogy az átutazó külföldi vendégek igénybe veszik a szolgáltatásokat, de a
közelség miatt nem tartózkodnak ott, és csak látogatóként jelennek meg,
nem turistaként.
A Keszthelyiben csak 30% alatti a külföldi éjszakák aránya, a
szolgáltatásoké, pedig majdnem 80%. Ennek oka talán az lehet, hogy a
térségben kínált szolgáltatásokat olyan turisták is gyakran igénybe veszik,
akik valószínűleg döntően a Hévízi térségben éjszakáznak.
Ugyanezt a vizsgálatot elvégeztem a kulturális gazdagság szerinti
csoportosítást alapul véve. (2 táblázat). Klaszterenként kiszámoltam az 1000
lakosra jutó múzeumlátogatók számtani átlagát. Ebben az esetben sem a
legtöbb múzeumlátogatóval rendelkező kistérség rendelkezik a legtöbb
1000 lakosra jutó vendéggel. A legtöbb múzeumi látogatót a Keszthelyi
kistérségben regisztrálták, mely önállóan alkot egy csoportot, és itt az 1000
lakosra jutó vendégéjszakák száma is elég magas. A második legtöbb
múzeumi látogatószámmal a Sopron-Fertődi büszkélkedhet, és itt is erős a
turizmus jelenléte. Mindét említett klaszterben a belföldi vendégéjszakák
száma kétszer magasabb, mint a külföldiek által itt töltött éjszakák száma.
2. táblázat: Kulturális gazdagság és turizmus
Forrás: Saját forrás
Klasztertagság kulturális
gazdagság szerint
Gyori
Keszthelyi
Pannonhalmai
Sopron-Fertodi

1
2
3
4

Múzeumok
látogatóinak
a száma/ 1000
lakos
2562,4
9366,7
3056,5
7322,5
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Vendégéjszak
ák száma/
1000 lakos
2131,38
7524,81
378,8
5132,45

Külföldi
vendégéjszak
ák aránya %
55,06%
29,61%
10,57%
34,20%

Klasztertagság kulturális
gazdagság szerint
Celldömölki
Csornai
Kormendi
Koszegi
Sarvari
Szombathelyi
Zalaegerszegi
Csepregi
Kapuvar-Beledi
Lenti
Letenyei
Mosonmagyarov
ari
Oriszentpeteri
Pacsai
Szentgotthardi
Teti
Vasvari
Zalakarosi
Zalaszentgroti
Hevizi
Nagykanizsai

5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8

Múzeumok
látogatóinak
a száma/ 1000
lakos
492,1

Vendégéjszak
ák száma/
1000 lakos
3144,4

Külföldi
vendégéjszak
ák aránya %
51,94%

2234,1

584,9

25,13%

163,3

8890,9

46,33%

1345,8

42282,4

60,77%

Létrejött egy nagyobb csoport is, mely csekély múzeumlátogatással
rendelkezik. Viszont a vendégéjszakák száma itt a második legmagasabb a
8 csoport közül. Köszönhetően valószínűleg a Csepregi kistérségnek,
Bükfürdő miatt.
A Pannonhalmi Apátság miatt a Pannonhalmi kistérség önálló
csoportot alkot. A kistérség a méretéhez és lakosainak számához képest
sok múzeumlátogatóval rendelkezik, de a vendégéjszakák száma elég
alacsony. Köszönhető valószínű annak, hogy bár a turista ideérkezik, hogy
megnézze az Apátságot, de nem ebben a kistérségben tölti az éjszakát. A
külföldi vendégek aránya itt csupán 10%. Vagyis 90%-ban csak belföldiek
látogatják a világörökségi helyszínt.
Kulturális gazdagság faktor szerint a Hévízi kistérséget a Nagykanizsaival
egy csoportba sorolta a klaszterelemzés. A múzeumi látogatókat tekintve
1000 lakosra 1345,8 látogató jut. Viszont az 1000 lakosra jutó
vendégéjszakák számában kiemelkedik a csoport Hévízi tó miatt, ahol a
külföldi éjszakák száma is nagyon magas.
Összegzés
A kezdeti hipotézisem az volt, hogy amely térség kulturálisan gazdag és
gazdaságilag fejlett, ott a turizmus is jelen van. A fentiek szerint ez a
gazdaságilag fejlett térségekre nem teljesen igaz, mert nem a
gazdaságilag legfejlettebb csoport rendelkezik a legtöbb 1000 lakosra jutó
vendégéjszakával. Továbbá nem a gazdaságilag legfejletlenebb klaszter a
legkevésbé látogatott.
A kulturális gazdagság sincs egyenesen arányosan összefüggésben
azzal, hogy mennyi az 1000 lakosra jutó vendégéjszaka. Ahogy a
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Pannonhalmi kistérség esetén kiderül, a kulturális látnivaló (múzeum) nem
feltétlenül tartja az adott kistérségben a turistát. Vagyis többnyire csak
kirándulókat vonz.
Mindebből következtethető, hogy a kistérség gazdaságától és kulturális
környezetétől függetlenül a legtöbb 1000 lakosra jutó vendégéjszaka ott
van, mely kistérség megfelelő attrakcióval rendelkezik. Lehet gazdaságilag
fejlett a kistérség, ha nincs miért odautazni, nem lesz számottevő a turizmus
jelenléte.
A megfelelő vonzerő szükségességét bizonyítja, hogy a gyógyfürdőiről
híres Hévízi, Csepregi és Zalakarosi kistérségekben magas a turisták száma a
települések méretéhez képest. Továbbá a Sárvári, Soproni és Keszthelyi
kistérségek is a lakosaik számához képest sok vendégéjszakával
rendelkeznek. Sárváron valószínűleg szintén a fürdő és az erre kiépült
szuprastruktúra miatt sok a vendég, és talán nem a vár az elsődleges
vonzerő. Ahogy a kutatásból kiderült, a kistérségben az 1000 főre jutó
múzeumot látogatók száma lemarad az 1000 főre jutó vendégéjszakák
számától. A Keszthelyi kistérség fő vonzereje a Balaton. A Sopron-Fertődi
kistérség esetében pedig a Fertő-tó. Észrevehetjük, hogy többségében a
természeti adottságból (gyógyvíz, Balaton, Fertő-tó) származik a
leglátogatottabb kistérségek attrakciója. Ha nem 1000 lakos arányában
számolom a vendégéjszakák számát, abban az esetben az első 10
leglátogatottabb kistérségek között ott van a Győri, Mosonmagyaróvári és
a Szombathelyi kistérség a már fent említettek mellett. Tehát a nagyváros
jelleg is valószínű, hogy vonzerővel bír, illetve náluk már a hivatásturizmus is
megemelheti az éjszaka számot.
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Nyíregyháza turizmusának élénkítése rendezvényfejlesztés eszközével
Csák Ildikó
Szent István Egyetem, Gödöllő, Magyarország
Urbánné Treutz Ágnes
Szent István Egyetem, Gödöllő, Magyarország
Absztrakt
Napjainkra belátható bárki számára, hogy nem csak a termékeknek,
szolgáltatásoknak kell küzdeniük a fogyasztók kegyeiért, hanem a
térségeknek, városoknak, sőt egész nemzeteknek is folyamatosan fokozniuk
kell a versenyképességüket. Tanulmányunk megszületését a Központi
Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének eredményei
motiválták, miszerint hazánkban valamennyi településnek azzal a
problémával kell küzdenie, hogy megtartsa állandó lakosainak a számát. A
szerzők Nyíregyháza városának helyzetelemzésével kezdték, majd a piaci
körülmények adta lehetőségek felmérésével meghatározták, hogy mely
irányba kellene a városnak összpontosítani a fejlesztéseit. A javaslattétel
szerint a városnak már egy meglévő fesztiválját kellene „renoválnia”, azaz
újrapozícionálni a gasztronómiai fesztiválok piacán. A fesztiválok gazdasági
szerepe a turizmusra gyakorolt hatásuk révén a legszembetűnőbb,
azonban átgondolatlan rendezvények szervezése több negatív hatást tud
generálni a város számára, valamint a kedvező multiplikátorhatások is
csekélyek lesznek.
Kulcsszavak: Nyíregyháza, turizmus, fesztivál, pozícionálás, marketing
Bevezetés
A társadalomtudományokon belül
a marketing
az újabb
tudományterületekhez
sorolandó,
azonban
az
ismereteinek
alkalmazhatóságának megszerzésére, tudástartományának bővítésére az
érdeklődés kétség kívül jelentős. A marketingtevékenységek zömét sokáig
a fizikai termékek jelentették, de napjainkra a marketing fókusza szélesebb
körben is kiterjedt. Philip Kotler a következő főbb részterületeket azonosítja,
amelyekkel a marketingszakemberek leginkább foglalkoznak: ezek tehát a
termékek, szolgáltatások, események, élmények, személyek, szervezetek,
vagyontárgyak és nem utolsó sorban a helyek. Az utóbbi feladata során
városok, régiók és egész nemzetek versengenek azért, hogy minél több
turista jöjjön, vagy gyárak, vállalati központok és új lakosok telepedjenek le
náluk. A helymarketing, avagy a régió- és településmarketing relatíve fiatal,
de dinamikusan fejlődő ága a marketing tudományának. Annak oka, hogy
nem lehet teljes egészében átvenni a termékekre és szolgáltatásokra már
megismert marketing elméleteket és gyakorlatokat a „tér” sajátosságaira
vezethető vissza. [Lengyel 1994] Piskóti István számos speciális vonásokra
hívja fel a figyelmet egy településfejlesztés támogató terv kidolgozása
során, ezek közül a legkiemeltebb egyrészt, hogy rendkívül nehéz definiálni
magát az eladásra kerülő terméket, mivel az egyes területi egységek fizikai
létesítmények, szolgáltatások és élmények bonyolult összességéből állnak
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össze. Másrészt hiányzik a rugalmasság, amellyel az egyes árucikkek és
szolgáltatások rendelkeznek és nehezen is lehet fejleszteni a kínálatot.
Harmadrészt a területi egységek "eladása" nem vonja maga után
közvetlenül a tulajdonjog átruházását. [Piskóti–Dankó–et al. 2002] A
tanulmány elkészítését Nyíregyháza városának gazdaságilag aggasztó
helyzetére való tekintettel egy lehetséges hosszú távú megoldást nyújtó
stratégia terv elkészítése motiválta, továbbá csaknem minden magyar
várost érintő problémája, hogy megakadályozza a helyi lakosság
elvándorlását. A szerzők konklúziója szerint kitörési pontot, lehetőséget
jelentene a város számára a turizmusban rejlő lehetőségek kihasználása. A
turizmus tulajdonképpen nem más a város gazdaságbeli előnyére
lefordítva, mint a máshol megtermelt jövedelmet bevonzani a helyi
gazdaságba. [Puczkó–Rátz 2001] Így érthető, hogy a legtöbb város
„csodafegyverként” gondol a marketingre, azonban átgondolt,
megalapozott terv hiányában nem fogják tudni növelni piaci
versenyképességüket. Az ország városait tekintve széles palettát mutatnak
fejlettségüket tekintve, de közös, hogy minden város küldetése, hogy minél
magasabb életszínvonalat biztosítson lakosai számára. A turizmus
élénkítésével elérhető a gazdaság serkentése, amely végső soron
eredményezheti a város vonzóbbá formálását. Azonban a szűkös pénzügyi
források okán egy városnak jól át kell gondolnia a fejlesztendő területeket,
a lehető legtisztábban kell látnia az egyes területek beavatkozásnál
keletkezhető negatív és pozitív hatásmechanizmusokat. A szerzők központi
kérdésüket a következőképpen fogalmazták meg: Milyen fejlesztési
iránnyal lehetne a legtöbb pozitív hatást (vendégéjszakák számának
növekedése, helyi lakosság helyben tartása, helyi gazdaság élénkítése,
lokálpatriotizmus erősödése stb.) realizálni a lehető legkisebb energia
befektetéssel? A kérdést valamennyi város feltette/felteszi magának, és a
választ a legtöbb esetben a fesztiválok, rendezvények szervezésében
látják. A tanulmány összefoglalja a hazai rendezvények piacának legfőbb
jellemzőit, melyből kiderül, hogy magas versenykörnyezet jellemzi,
túlkínálatról beszélhetünk, ahol azonban alacsony a sikeresnek,
fenntartható rendezvényeknek a száma. Mindezeket az információkat
figyelembe véve a szerzők kísérletet tettek egy olyan rendezvény
koncepciójának a kidolgozását, amely a legmeghatározóbb turisztikai
trendekre épülve megkülönböztető jelleggel tudna így is fellépni a már
telített piacon, s melynek a hosszú távú működését a VICE – modell
elemeinek egyensúlytartásának folyamatos ellenőrzése biztosítaná.
Miért lehetne kiemelkedő eszköz a fesztiválszervezés Nyíregyháza
számára?
A szerzők fontosnak tartják, hogy mielőtt ismertetnék javasolt fejlesztési
irányukat, bemutassák a legrelevánsabb információkat a fesztiválok
piacáról és azt, hogy mely problémát lenne képes ezt orvosolni a város
számára.
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, az ország
hetedik legnagyobb városa, több mint 119 000 lakossal. A város
népességnövekedése - a legtöbb megyeszékhelyhez hasonlóan - az 1960as években felgyorsult, a népességszám megduplázódott a szocializmus
évei alatt. Az ezredforduló óta kis mértékben csökkent a népességszám,
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azonban ez elenyésző az országos népességfogyáshoz viszonyítva.
Azonban fontos tudnunk, hogy a statisztikai adatokon túl milyen jelenségek
játszódnak le. Nyíregyháza népességmegtartó képessége nem annak
tudható be, mert a város lakói számára magas életszínvonalat tud
biztosítani, hanem annak, hogy a környező falvakból folyamatosan
telepednek le a városban, amely közel azonos létszámnak tekinthető a
kiáramló, várost elhagyó létszámmal. [http://www.demografia.hu/] A
legfontosabb konklúzió az, hogy a be- és kiáramlás egyszer befejeződik, és
csak a kiáramlás lesz meghatározó, amely problémára a városnak hosszú
távú stratégiát kell felállítania.
1. ábra Nyíregyháza népességszámának változása (1870-2014)
Forrás: KSH (2014)

Nyíregyháza a térség gazdasági és kulturális motorja, vonzó turisztikai
célpontnak tekinthető a belföldi turizmus tekintetében. Számos attrakciót
tud kínálni a potenciális turistáknak [lásd későbbiekben], azonban a TOP 10
hazai desztinációk rangsorára még egyszer sem tudott felkerülni –
vendégéjszakák száma alapján -, annak ellenére, hogy az ÉszakAlföld második legjelentősebb településének számít. A város bevételeinek
szempontjából a turizmus kiemelkedő fontossággal bír, a Turisztikai
Desztinációs Hatásmodell eredményei is ezt támasztják alá. A
vendégéjszakák és a turisták szerkezete és összegének nagysága alapján a
turizmus-vendéglátásból 2008-ban Nyíregyházán kb. 1,6 milliárd forint
közvetlen költés keletkezett. Az alábbi adatok úgy értelmezhetők, hogy
ezen paraméterekkel írható le a nyíregyházi turizmus hozzájárulása a város
(és az ország) gazdaságához. Nyíregyházán tehát:

A turizmus kapcsán összesen 1,6 milliárd forint költés realizálódott.

Ez a kiadás a tovagyűrűző hatások miatt országosan 2,8 milliárd
forint összes kibocsátást jelentett.

A multiplikátorhatás 1,86-os, azaz 1 forint közvetlen kiadás 1 forint
86 fillér összes termelést generált.

A költségvetésnél közvetlenül jelentkező adóbevételek mértéke,
amelyek Nyíregyháza turizmus kapcsán realizálódtak, összesen 661 millió
forintot tettek ki (a helyi adók a szállodák, vendéglátóhelyek,
kiskereskedelmi helyek adóját jelentik, de ebből is csak azt a részt, amely
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közvetlenül
a
turizmus
hatásaként
jelentkezett.)
[http://www.nyiregyhaza.info.hu/hu/info/tdm/index.html]
A továbbiakban azt kívánjuk bemutatni, hogy milyen eszköz lenne
alkalmas a leggyorsabban orvosolni a város problémáját.
Fesztiválturizmus erősödése
A 21. században a fesztiválok a legpiacképesebb kulturális „áruk” közé
tartoznak. A fesztiváljelenség a kulturális turizmus megatrendjeként tartható
számon: a fesztiválok száma exponenciális növekedést mutatott az elmúlt
egy-másfél évtizedben. Habár pontos összesített adatok nem állnak
rendelkezésre az európai fesztiválvilágról, de több tízezres nagyságrendek
fogalmazhatóak meg a kisebb-nagyobb fesztiválok számát illetően. A
nemzetközi trendekkel összhangban a fesztiválturizmus Magyarországon is
egyre népszerűbb. A mai fesztivállátogatási szokásokat az elmúlt másfél-két
évtized gyakorlata alakította. A sokszínű palettán az amatőr és
professzionális művészeti fesztiváloktól a gasztronómiai rendezvényeken át
a környezetvédelmi eseményekig a fesztiválok sokasága található meg, így
kijelenthető, hogy a fesztiválok piaca meglehetősen heterogén piacnak
tekinthető. A fesztiválok imázsformáló hatása vitathatatlan, gazdasági
hatásaikról is számos kutatás áll rendelkezésre. A fesztivállátogatás a
legtöbb esetben nem szerepel az utazás elsődleges motivációi között, a
fesztiválok jelentős turisztikai értéke abban rejlik, hogy a más célból érkező
turistáknak kiegészítő programot kínálnak, alkalmasak a turisztikai szezon
meghosszabbítására, a szezonalitás enyhítésére. A nagyobb fesztiválok
turisztikai szempontból is komoly jelentőséggel rendelkeznek: egy jól
bevezetett fesztivál kiemelkedő turisztikai márkaértéket képviselhet egy
desztináció
életében.
Fontos
ugyanakkor
kiemelni,
hogy
a
fesztiválrendezés növekvő népszerűsége miatt gyakran túlkínálat alakul ki
egy adott területen, amely az események versenyéhez és az együttes siker
csökkenéséhez vezethet. [Smith 2009]
A Magyar Fesztivál Szövetség az alábbi meghatározást ajánlja a
fesztivál meghatározására: „Fesztiválnak nevezhető minden olyan – egy
vagy több téma köré szerveződő, rendszeresen megrendezésre kerülő, egy
vagy több helyszínen történő, meghirdetett programmal rendelkező
kulturális, művészeti, gasztronómiai, sport vagy egyéb – eseménysorozat,
amelynek célja, hogy közönsége részére kiemelten színvonalas,
értékközvetítő, minőségi, ismereteket is bővítő és egyben szórakoztató,
szabadidős közösségi élményt nyújtson.” A fesztiválok csoportosítására
többféleképpen történhet, az alábbiakban a hazai gyakorlatot mutatjuk
be a teljesség igénye nélkül. A magyarországi fesztiválok öt szövetségbe
tömörülve látják el érdekvédelmi feladataikat. Ezek közül a legjelentősebb
mennyiségbeli növekedés világszerte és Magyarországon is különösképp az
ingyenesen látogatható
gasztronómiai
fesztiváloké. Jelentőségük
meghatározó a hagyományok ápolásában és a kultúra fejlődésében a
települések életében. A fesztiválok számának növekedésével létrejött a
gasztronómiai fesztiválok érdekképviseletére hivatott Magyarországi
Gasztronómiai Fesztiválok Szövetsége (MGFSZ). A szövetségnek jelenleg 41
fesztivál a tagja, ezek lefedik a jelentős, turisztikai szempontból
meghatározó gasztronómiai fesztiválokat, amelyek fesztiválonként 4050.000
látogatót
vonzanak.
A
szövetség
megállapította
a
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legkiemelkedőbbeket:
Csabai
Kolbász-fesztivál
–
Békéscsaba,
Gulyásfesztivál – Szolnok, Halfesztivál – Szeged, Baja, Szept-Ember Feszt –
Budapest, Birkafőző Fesztivál – Karcag. A Nyíségi ősz - Gyümölcskarnevál
jelenleg ennek nem tagja, amely számos versenyhátrányt jelent, mivel Az
MGFSZ célja, hogy a jövőben csak az a fesztivál pályázhasson állami vagy
önkormányzati támogatásra, amely részt vesz a szövetség minősítésén. A
minősítő eljárás célja egyrészt, hogy nyomon követhető legyen az állami
támogatások, pályázaton nyert összegek felhasználása, másrészt tiszta
képet mutasson minden támogató részére, hiszen a szponzorok alapvető
érdeke, hogy nevük és imázsuk magas minőséghez kapcsolódva jelenjen
meg.
A fesztiválok rendkívül széles skálán járulnak hozzá a gazdaság
élénkítéséhez. Vitathatatlan, hogy a fesztiválok gazdasági szerepe a
turizmusra gyakorolt hatásuk révén a legszembetűnőbb. A fesztiválok
turizmusban betöltött szerepe elsősorban az, hogy erősítik a turisztikai
desztinációk vonzerejét. A vegyes profilú (kultúra és turizmus) fesztiválok
esetében a látogatók nem belépőjegyre (tehát szállásra, étkezésre,
közlekedésre, vásárlásokra) fordított költsége akár négyszerese is lehet a
belépőjegyekre, programokra fordított költéseknek [1. táblázat]. Mint
látható, a fesztiválok által generált forgalom széles skálán helyezkedik el a
közvetlen jegybevételtől a helyi szállás- és étkezési költségeken keresztül a
látogatók utazási költségéig. Ebből eredően a fesztiválturizmus
„kedvezményezettjeinek” köre is tág: a fesztiválgazda mellett részesülnek a
bevételekből a helyi turisztikai és vendéglátóipari szolgáltatók, a
kereskedők, a helyi utazási szolgáltatók. Az sem lényegtelen, hogy a
fesztiválturisták a legtöbbet költő vendégek közé tartoznak, és ez
elsősorban a vegyes „profilú” (gasztronómiai elemeket is felvonultató)
fesztiválokra igaz. [Gyuláné 2009]
1. táblázat A fesztiválokra látogatók átlagos költése (Ft)
Forrás: Fesztivál-világ (2006)
Az összes
A fesztivál miatt A nem a fesztivál
Fesztivál
látogató
érkezőkre
miatt érkezőkre
megnevezése
költésének
számított átlag
számított átlag
átlaga
Borfesztivál

38 572

37 978

36 263

Tokaji Ősz

27 574

30 634

24 025

Keszthelyi
Táncpanoráma

14 746

8 457

17 419

Szolnoki Művészeti
Hetek

12 686

18 014

10 909

Pécs Napok

11 727

19 949

10 867
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Újrapozícionálás
A fesztiválok sokba kerülnek, és csak elvétve szervezik őket közvetlen
gazdasági haszon reményében. Túlnyomó többségük „üzemi szinten”
veszteséges, ezért jelentős mértékű, jellemzően közpénzből származó
támogatásra szorul. Ha ezekhez a forrásokhoz nem tudnak hozzájutni, így a
legközelebbi időpontban nem tudnak megrendezésre kerülni. A fesztiválok
piacára mindinkább az jellemző, hogy sok új és új fesztivál kerül
megrendezésre, de a stabil pénzügyi háttérrel rendelkező, évről-évre
megszervezésre kerülő számú rendezvények száma jelentősen alacsony. Az
akadémikusok méltán szokták emlegetni a következő idézetet, miszerint
„Minden gyakorlat az elméleten alapszik, még akkor is, ha ezt a gyakorlati
szakemberek nem is tudják”. A fesztiválok versenyképességük fokozásának
érdekében célszerű átgondolnunk, hogy milyen összefüggések alakítják
sikerességüket. Nos, a VICE-modell [2. ábra] a fenntartható turizmus
kapcsán egyre jobban ismeretes, amelynek a legfőbb üzenete, hogy a
desztináció turizmusának fejlődése csak abban az esetben tartható fenn,
ha az összes szereplő (turista/látogató, kiszolgáló szervezetek, fogadó
közösség, természeti-kulturális környezet) érdekelt. A kölcsönhatások
fontosságát azonban már rendezvények, fesztiválok tervezésekor is szem
előtt kell tartanunk. Tanulmányunk részcélja, hogy felhívja a figyelmet, hogy
valamennyi rendezvény nem az alábbi modell figyelembevételével
kerülnek kialakításra. Számos rendezvény nem aknázza ki a helyi
közösségekben rejlő lehetőségeket, ill. a gazdasági szereplők közöl
túlzottan csak a turizmusban közvetlenül érintett szereplőket kívánja
bevonni a turizmus láncolat kiépítéséhez.
2. ábra VICE-modell
Forrás: Szabó – Gergely (2011, 173.o.)

A 2. táblázatban Nyíregyháza legalább regionális vonzerővel
rendelkező attrakcióit gyűjtöttük össze, amelyekhez hozzárendeltük a
megfelelő turizmusfajtát, s végül F. Romess-Stracke turistatípus felosztásuk
alapján meghatároztuk a lehetséges turistatípust az adott turizmusfajtának
a függvényében. A konklúzió a táblázatból, hogy Nyíregyháza
legjelentősebb termékei alapján, a „C”, azaz a család típusú turisták
igényeit tudja leginkább kielégíteni. A város jelenleg nem rendelkezik
nemzetközi vonzerejű látványossággal.
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2. táblázat Nyíregyháza vonzerőleltára
Forrás: Nyíregyháza IVS alapján, saját szerkesztés (2015)
A Vonzerő
lehetséges
hatóköre

Turizmusfajta 

Turistatípus*

Sóstó

Országos

Gyógyturizmus

"C","D"

Tuzson János
Botanikus kert

Regionális

Kulturális,
Öko-turizmus

"B","C"

Állatpark

Országos

Élményturizmus

"C"

Múzeumfalu

Regionális

Kulturális

"B","C"

Aquarius
Élményfürdő

Regionális

Élményturizmus

"A","C"

Nyírségi őszGyümölcskarnevál

Regionális

Kulturális-,
Élményturizmus

"B","C"

Vidor Fesztivál

Regionális

Kulturális-,
Élményturizmus

"A","B","C"

Rende
z- vények

Társadalmi
örökség

Ter
mészet
i
öröksé
g

Attrakció

*Turista típus: „A” – aktív élvhajhász, „B” – tendencia érzékenyek, „C” –
családosok, „D” – csak pihenők
A gasztronómiai jellegű fesztiválok körében érzékelhető a telítődés
[naptári lefedettség], éppen ezért a sikeresek a lehető legjobban
megkülönböztetett fesztiválokból kerülnek majd ki. Úgy gondoljuk, hogy
erősebb asszociációt lehet elérni - illetve a piaci gyakorlat is ezt mutatja –
ha Nyírségi ősz- Gyümölcskarnevál egy gyümölcsre fókuszálna, ezáltal a
neve Nyírségi Almafesztiválra cserélődne. [Ries-Trout 1997] Az MGFSZ
megállapította a legkiemelkedőbb hazai gasztronómiai fesztiválokat:
Csabai Kolbász-fesztivál – Békéscsaba, Gulyásfesztivál – Szolnok, Halfesztivál
– Szeged, Baja, Szept-Ember Feszt – Budapest, Birkafőző Fesztivál – Karcag.
A Nyírségi Almafesztivál versenyképes lehet, ha a turizmusban érzékelhető
megatrendeket az elsők között fordítaná le és aszerint alakítani ki a
programjait. Mindez nem azt jelenti, hogy csak az alma termelőkre épülne
a fesztivál, hanem azt, hogy az alma lenne a fókuszban, azonban az alma
tárgya ki lenne terjesztve valamennyi termékre, tovább lenne értelmezve.
Mint például a kézműipari termékeken megjelenne az alma szimbóluma, a
helyi szakácsok számára almás pite sütőverseny kerülne kiírásra, vagy a
helyi iskolások számára célba dobó verseny lenne, amit almával kell
véghezvinni.
Nyíregyháza meglévő turisztikai attrakcióit figyelembe véve jól
láthatjuk, hogy leginkább a családosok szegmensének az igényeit tudja a
legjobban kielégíteni, így a fesztivál programkínálatát úgy kell
meghatározni, hogy a család összes tagjának érdekes és izgalmas élményt
tudjon adni. A meglévő gasztronómiai fesztiválok programjait elemezve azt
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a konklúziót vonhatjuk le, hogy kevés az olyan rendezvény, ahol komplex
kínálatot tud nyújtani valamennyi generáció számára, valamint a
programok interaktivitásának mértéke is alacsony. Ezt a két piaci igényt
együttesen a fesztiválok nem elégítik ki, vagy nem teljes mértékben, ezáltal
piaci rést véltünk felfedezni. A Nyírségi Almafesztivált ide kívánnák
pozícionálni. Egy-egy példával ismertetnék azt, hogy hogyan kell kialakítani
azokat a termékeket, amely megfelelő lenne a pozícionáláshoz.
Komplex termékkínálat: alma pálinkafőzés a családfő számára,
almalekvár készítés a családanyáknak, ügyességi versenyek az almával
gyerekeknek.
Interaktivitás növelése, élményszerzés fokozására az alábbi ábrát [3.
ábra] készítettük el ismertetés gyanánt egy példán keresztül. A Nyírségi
Almafesztivál úgy őrizheti meg a versenyképességét, hogy valamennyi
kínálati termékét felfejleszti egészen a harmadik szintig.
3. ábra Intenzív élménynyújtás
Forrás: Saját szerkesztés (2015)

A fesztiválok nem csupán elsődleges vonzerő szerepét tölthetik be,
hanem a kulturális turizmus megatrendjét képviselve nagyon fontos
kiegészítő élményelemként funkcionálhatnak, ahogyan a kulturális
rendezvények többsége is. Egy desztináció felkeresését nagymértékben
befolyásolja a családosokat ha a családon belüli tagoknak mindenki
számára kínál kikapcsolódási alternatívát. [Pólya 2008]
Összefoglalás és következtetések
Az alábbi összefoglaló ábránkon látható, hogy mint minden városnak
az alapvető célja, hogy minél magasabb életszínvonalat tudjon biztosítani
azok számára, akik azt a települést választották otthonuknak. [Enyedi 1997]
Tanulmányunkban kiemeltük, hogy Nyíregyházának a népességmegtartó
nehézségének a képességének kell elsődleges prioritásnak tekintenie,
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amely kezelésével a további sarkalatos problémák, mint a magas
munkanélküliség ráta is kezelhetővé válna. Kutatásunk helyzetfelmérésével
egy termékfejlesztési stratégia koncepciójának a tervét vázolta fel. Rövid
távon várható hatás a város számára az imázsformálás (mind külső és belső
imázs), a vállalkozói kedv élénkülése és a szezonszéthúzás, hiszen a fesztivál
szervezésének időpontja szeptember.
Jelenleg Nyíregyházának nincsen olyan rendezvénye, amely országos
szinten is meghatározó lenne, azonban fontos kiemelni, hogy megvan a
képessége és esélye arra, hogy leghamarabb reagáljon a piaci
változásokra. Charles Darwin idézetét – „A fajok közül nem a legerősebb
vagy a legokosabbak képesek a túlélésre, hanem azok, amelyek a
legjobban alkalmazkodnak a változáshoz”- úgy gondoljuk teljes mértékben
átvehetjük a fesztiválok látogatókért fojtatott küzdelmükben.
4. ábra Összefoglaló ábra
Forrás: Saját szerkesztés (2015)
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A Schengeni Információs Rendszer második generációjának
tájékoztatása a magyar lakosság körében
Sutka Barbara Éva
Országos Rendőr-főkapitányság, Nemzetközi Kapcsolatok Osztály
A schengeni térség létrejötte, szüntelen fejlődése hosszú múltra tekint
vissza. Előnye az emberek számára kézzel fogható, azonban nem szabad
megfeledkeznünk a járulékos hátrányokról, amit célszerűnek tartom
veszélyforrásnak nevezni. A Schengeni Információs Rendszer II a
feladatkörét tekintve óriási jelentőséggel bír, amit felismert az Európai Unió.
Előírja, hogy megfelelő tájékoztatásban kell részesíteni az állampolgárokat.
A tájékoztatással kapcsolatosban előírt feladatot Magyarország teljesítette,
de arra vonatkozó felmérés, hogy az milyen formában és eredménnyel
történt meg, nem ismert. Részben arra hivatkozva tekintem indokoltnak az
erre irányuló kutatást elvégezni, hogy a tájékoztatást előírás szerint
ismételni kell. Jelen cikkben egy disszertáció kutatási témájának
aktualitására kívánom felhívni a figyelmet egyúttal röviden ismertetni a
kutatás menetét.
Kulcsszavak: EU, SIS II, biztonság, tájékoztatás, kutatási módszertan
„Nem államok szövetségét építjük, hanem népeket egyesítünk”4
Jean Monnet (1952)
A szakmai körökben „Európa alapító atyja”-ként is ismert francia
származású gazdasági és politikai tanácsadó szakember idézetének
üzenete meglátásom szerint mérföldkőnek számít az európai
gondolkodásmódban. Az európai gazdasági együttműködésen jóval
túlmutat az a törekvés, ami arra irányult akkor is és irányul ma is, hogy az
Európai Unióban az emberek ne egymás mellett, hanem együtt éljenek
egy elfogadott keretrendszerben, amiben a béke és a biztonság jelen van.
Amennyiben áttanulmányozzuk az egységes Európa gondolatának
megszületésétől egészen a mai napig eltelt, több mint fél évszázad
legfontosabb eseményeit, többek között azt állapíthatjuk meg, hogy szinte
minden változtatás ebbe az irányba hatott.
„Az államok legrégibb és legalapvetőbb funkciója közé tartozik az
adott határokkal körülvett terület és az ott élő lakosság életnek,
életfeltételeinek védelme.” [Kondorosi 2010, 93.] Igaz ez annak ellenére,
hogy az Európai Unióban a schengeni térség úgy jelenik meg az
állampolgárok számára, mint a ’határok nélküli’ Európa 5 . Vagyis Jean
Monnet híressé vált mondata, annak markáns üzenete célba ért.
A szakember fülét joggal bántja, ha azt hallja, hogy megszűntek a
határok. Ám ha belegondolunk abba, hogy ezzel mit is mond az
állampolgár, akkor talán megbocsájthatjuk tévedését. Hiszen amikor az

A fenti idézet francia nyelven így hangzott el: „Nous ne coalisons pas des états, nous unissons des
hommes.” [http://hu.wikipedia.org/wiki/Jean_Monnet letöltve: 2014.07.02.] a szakirodalmakban sok
helyen úgy szerepel, hogy „Nem országokat egyesítünk, hanem embereket.”.
5 Az olyan megfogalmazások, mint például „határok nélküli Európa” vagy „Európában megszűntek
a belső határok” nem helyes, ugyanis a határok jogi, fizikai értelemben továbbra is léteznek, a
Schengeni térségben, azon belül is a belső határokon a határforgalom ellenőrzése szűnt meg.
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Európai Unióban utazik, akkor azt tapasztalja, hogy nem tartóztatják fel a
belső határon, szinte észre sem veszi, hogy átlépte az államhatár(oka)t.
Magyarország speciális földrajzi helyzete következtében kiemelt
figyelmet kell, hogy szenteljen többek között az illegális migráció és a
szervezett bűnözés problémakörökre. [Szabó 2007] Magyarország
érintettségét bizonyítandó érdemes egy pillantást vetni a következő
ábrára, amit Ausztria Szövetségi Bűnügyi Hivatala tett közzé a Szervezett
emberkereskedelem 2013. évi éves jelentésében. A jelentésben
olvashatjuk, hogy a biztonságpolitikai változások és a gazdasági fejlődések
a migrációs áramlatokat világszerte befolyásolják. [Organisierte
Schlepperkriminalität Jahresbericht 20136 2014]
1. ábra: Az embercsempészet útvonalai
Forrás: Organisierte Schlepperkriminalität Jahresbericht 2013 (2014)

A jelentés a Nyugat-balkáni útvonalról - ami az ábra szerint
Magyarországot keresztezi - azt írja, hogy Isztambul a kiinduló állomás,
ahonnan két irány állapítható meg az Európai Unió irányába. Az egyik
útvonal Bulgária – Románia – Magyarország, onnan pedig Ausztria. A másik
útvonal Görögország – Macedónia – Szerbia, majd Magyarország és
Ausztria. [Organisierte Schlepperkriminalität Jahresbericht 2013 2014]
Minden éremnek két oldala van
A schengeni térség tagállamainak közös határain a határforgalom
ellenőrzés megszűnéséből adódó veszélyforrások ellensúlyozása, illetve a
lehetséges bűncselekmények feltartóztatása számos kompenzációs
intézkedést követel. A kompenzációs intézkedések segítségével ezek a
negatív folyamatok, hatások kivédhetők, semlegesíthetők. Közülük egy,
egyúttal „A kompenzációs intézkedések szíve és egyben a legfontosabb
eleme a Schengeni Információs Rendszer” [Breitenmoser 2009, 42.].
Óriási adatbázisról van szó, például ha a személyforgalom adataira
vonatkozó adatokat kutatunk, akkor például azt találjuk, hogy a schengeni
6
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térségben több mint 400 millió európai utazhat ’szabadon’. [A szabad
mozgás Európája é.n.] vagy például 2013. április és 2013. december hónap
közötti időszakban 1 284 512 470 alkalommal történt lekérdezés a
rendszerben [SIS II 2013 Statistics, 2014 8.]. A schengeni térség működtetése
és biztonságának fenntartása óriási munka mind európai mind nemzeti
szinten. 7 A Schengeni Információs Rendszer második generációja
(továbbiakban: SIS II) a lakosság számára a gyakorlatban nem igazán
kézzelfogható, a hétköznapokban nem feltétlenül találkozunk a rendszerrel.
A biztonságról röviden
A biztonság kifejezés eredeti jelentése, a „sine cura”, azaz gond nélkül
hosszú ideig tartó fejlődés, alakulás után jutott el a mai jelentéstartalomig,
emiatt a biztonság tanulmányozása már-már útvesztőnek tűnhet a
számunkra és nem képezi a cikk elsődleges tárgyát. Azonban napjaik
eseményei megkövetelik, hogy ha csak röviden is, a teljesség igénye
nélkül, de szót ejtsek róla. Ahogy Hadnagy is írja: „A XX. század közepétől a
biztonság … egyre komplexebb „jelenséggé” válik.” [Hadnagy é. n., 2.].
A biztonság, pontosabban annak fogalma, értelmezése, tartalma,
megjelenési formája a világunkat meghatározó állandó változással többékevésbé párhuzamosan alakul. „Megállapíthatjuk, hogy a biztonság
fogalma folyamatosan változik a civilizáció fejlődése eredményeként.”
[Ürmösi 2013, 148.] A közismert német szociológus Beck szerint napjaink
embere kockázattársadalomban (Risikogesellschaft) él. [Beck 1986]
A biztonságot vizsgáló kutatások gyakran azt vizsgálják, hogy az
helyileg hol sérül, de a sérülés okai kevésbé kerülnek előtérbe. A
tanulmányok általában öt terület vizsgálatára terjednek ki: 1. nemzetközi
rendszerek, 2. nemzetközi alrendszerek, 3. egységek, 4. alegységek, 5.
egyének. [Buzan-Waever-Wilde 1998]
A biztonság tartalmát tekintve két különböző felfogás terjedt el. Az első
csoport képviselői a hagyományos felfogás mellett foglalnak állást, akik a
katonai fenyegetésre összpontosítanak és a biztonságot ebben a
kontextusban vizsgálják. A másik csoport képviselői a fogalmat ennél jóval
bővebb formában értelmezik, ugyanis annak részeként tekintenek például
a társadalmi, gazdasági, politikai vagy éppen politikai vetületre is. [Dudás
2011.06.07.]
Barry Buzan volt az, aki elfogadtatta a biztonság fogalmának
szektoriális biztonságfelfogását, azaz a katonai irányvonalhoz bekapcsolta
a fenti irányvonalakat is, ezzel jelentősen tágította a fogalom tartalmi
kereteit. [Dudás 2011.06.07.] A szektorális biztonság által kialakuló
biztonsági függetlenség abból eredeztethető, hogy az úgy nevezett
„biztonsági komplexitás” [Buzan-Waever-Wilde 1998, 11.] a regionális
klaszterek rendszerét hozza létre és ezzel a rendszeren belüli biztonságérzet
fokozódik, másodlagos hozadéka pedig a biztonsági függetlenség. Úgy
gondolom, hogy az Európai Unió tagállamai ilyen biztonsági klasztert
alkotnak és a tagállamok egymás bizalmára építve számíthatnak a
kölcsönös támogatásra. Amit érdemes még megemlíteni, hogy a
biztonsági komplexitás mértéke egy skálán helyezhető el, amely azt
mutatja meg, hogy a biztonság belső dinamizmusa hogyan alakul. Az egyik
A teljességhez tartozik a nemzetközi szintű biztonság is, de mivel itt a schengeni térségről van szó,
szándékosan nem említem meg.
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végén a biztonsági komplexitásból való kitörésre irányuló igény jelenik
meg, amelynek eredője valamilyen félelem, míg a másik végén a plurális
biztonsági közösség található, a tagok nem tervezik és nem készülnek
egymás ellen erőt alkalmazni.
A SIS II tájékoztatása
Az Európai Unió felismerte, hogy a XXI. században elengedhetetlen a
polgárok megfelelő tájékozottsága és annak biztosítása, hogy lehetőségük
nyíljon különböző szinteken és fórumokon bekapcsolódni adott
diskurzusokba és ezzel jogosultságuk legyen a saját jövőjük alakításához.8
Miközben a SIS II végzi a munkáját és az illetékes hatóságok nagy
számban hívnak le adatokat és végeznek ellenőrzést, addig a lakosság
körében a rendszer nem kézzelfogható, a hétköznap embere nem
találkozik a rendszerrel. Mégis fontos, hogy bizonyos ismeretekkel
rendelkezzen róla az állampolgár, tudjon annyit, hogy például mi a
rendszer feladata, kiről-miről milyen adatokat tárol.
A schengeni tagországok állampolgárai tájékoztatásban kell, hogy
részesüljenek, olvasható az Európai Parlament és a Tanács 1987/2006/EK
rendelete 19. cikkében Tájékoztató kampány címmel. A feladatot
meghatározta az Európai Unió, de a tájékoztatással kapcsolatos
részletekről (pl. kiket, mikor, milyen formában és milyen céllal) már nem
rendelkezik. 9 A magam által kidolgozott és végrehajtandó kutatás 10
keretében arra a kérdésre keresem a választ, hogy Magyarországon
eljutott-e a lakossághoz a SIIS II-ről az információ a tájékoztatási kampány
során, az állampolgárok tisztában vannak-e a schengeni térség
tartalmával, szerepével. Kutatásom fő pillére az általam összeállított kérdőív
lakosság (tervezett 1000 személy) körében történő kitöltetése és a
kérdőívek kiértékelése, összesítése.
A Magyar Rendőrség, mint a kutatásban résztvevő közigazgatási szerv
Köztudott, hogy a SIS II adatbázissal több közigazgatási szerv is dolgozik,
napi szinten kapcsolatban van, azonban kutatásom kizárólag egy
reprezentatív szervezetre, a Magyar Rendőrségre korlátozódik. Azon belül is
a kiválasztott szervezeti egység a Repülőtér Rendőr Igazgatóság.
Választásomban nagyon fontos szerepet játszott az, hogy a kiválasztott
szervezeti egység rendelkezzen külső határral és az ott dolgozó állomány
végezzen adatlekérdezést a SIS II-ben.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a fent megnevezett és kiválasztásra
került szervezeti egységnél feltárjam, a felső-, és középvezetés milyen
formában biztosítja az érintett állomány felkészítését és továbbképzését a
SIS II alkalmazása témakörben. A lakosságot célzó tájékoztatás egyik
meghatározó eleme éppen a rendőr és az állampolgár közötti
kommunikáció, párbeszéd. Azt is indokolt tanulmányozni, hogy az állomány
milyen időközönként részesül képzésben, illetve továbbképzésben és a
tudásukat milyen formában kérdezi vissza a vezetés.
Az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának 2006/2087 INI jelentése.
Tekintettel arra, hogy a rendelet nem tér ki a megkövetelt tájékoztatás részleteire (pl. célcsoport),
jelentős mértékben nehezíti a tájékoztatásra irányuló kutatás specifikációját.
10 Általam választott kutatási módszer: kérdőíves felmérés és mélyinterjú.
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Úgy gondolom, hogy elengedhetetlen a SIS II-ben érintett közigazgatási
szervek körében a releváns tudás feltérképezése, mivel az állomány a
tájékoztatás egyik formáját jelenti jelen esetben. Vagyis az állampolgár
rajtuk keresztül is kérhet felvilágosító tájékoztatást vagy kiegészítő
információt a SIS II-ről, így nem hagyható ki a kutatásba történő
bevonásuk.
A kutatási módszertan
Másodlagos adatok felkutatása és lehetőség szerint azok felhasználása
A kutatási tervem kidolgozásakor elvárásként fogalmaztam meg, hogy
másodlagos és elsődleges adatokkal dolgozzak. A már rendelkezésre álló
és a kutatási témámhoz egyértelműen kapcsolódó adatok, információk
járulékos információval szolgálhatnak.
Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy csak olyan szekunder információ
kerülhet feldolgozásra, amelyek egyrészt a témához egyértelműen
köthetők, időszerűek, másrészt olyan szerv(ezet)ek végezték azok gyűjtését,
amelyek megbízhatónak tekinthetők. Csak e két feltétel együttes
teljesülése esetén lehet biztonsággal dolgozni az adott adatokkal és
értékelni az eredményeket. A szekunder információ felhasználása mellett
szóló érvek olyan, gyakran hangoztatott érvek, mint például olcsó vagy
könnyen hozzáférhető, a választásom során nem jöttek szóba.
Elsődleges adatok gyűjtése
Kutatásom másik pillérét képezi az elsődleges adatok fellelése. Az
elsődleges adatok megszerzése az általam végzett megkérdezéses
vizsgálat keretében, kérdőív és mélyinterjú formájában történt, illetve
történik. A megkérdezés több részből áll, miszerint:
Kérdőíves felmérés a Repülőtér Rendőr Igazgatóságon
Az RRI-n tervezett kutatás a kérdőívezés és egyidejűleg a mélyinterjú. Az
utóbbi kutatás eredményétől azt várom, hogy választ adjon olyan
kérdésekre, mint például: Milyen szaktudással rendelkezik az RRI
állománya? Milyen gyakorisággal hív le adatokat az állomány a SIS II-ben?
A vezetés milyen eszközökkel tartja szinten az állomány tudását, illetve
hogyan fejleszti a már felhalmozott tudáshalmazt?
Mélyinterjú a Repülőtér Rendőr Igazgatóságon
A kutatás másik fontos pillére a Rendőrség Repülőtéri Rendőrigazgatóság közép- és felsővezetőinek a körében végzett kvalitatív
kutatás 11 , ami esetemben nem más, mint a mélyinterjú. 12 Fontos itt
megemlítenem, hogy a kvalitatív kutatás közvetlen megközelítés [NareshBodonyi az interjút a rendészettudomány legnépszerűbb kutatási módszerének lehetőségei között
az első helyen említi. [Bodonyi 2008]
12 Bodonyi is felhívja a figyelmet a Rendőrség zártságára, ennek okán egyik vizsgálati módszernek
javasolja az interjúzást, feltételezem az így kialakuló személyes kapcsolatban rejlő előnyök miatt.
[Bodonyi 2008]
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Simon 2008] formáját választottam, azaz a kutatásba bevont személyeket
előre tájékoztattam arról, hogy mi a kutatásom célja, miért kívánok velük
interjút készíteni. Továbbá csak kis számban végeztem mélyinterjút (számát
húsz főben határoztam meg), annak eredményeit nem tekintem
meghatározónak, inkább az iránymutatást szolgálja, reményeim szerint
rávilágít a gyengeségekre és veszélyekre.
A mélyinterjúk során többek között arra keresem a választ, hogy a
végrehajtó állományt irányító vezetőség milyen formában támogatja az
irányítása alá tartozók képzését, hogyan szerez információt a
szaktudásukról, milyen formában és gyakorisággal biztosít számukra
(tovább)képzést. Az a feltételezésem, hogy a mélyinterjúk segítségével
úgynevezett rejtett információkat is kaphatok, például hogyan is vélekedik
a humán stratégiáról. Ez abból a szempontból lehet érdekes, hogy
miközben egy adott vezetőnek saját elképzelései vannak humán erőforrás
tekintetében, addig a szervezet pontról pontra szabályozza azt, vagyis csak
nagyon kis mértékben hozhat saját hatáskörben döntést ezen a
szakterületen.
Kérdőíves felmérés a lakosság körében
A lakosság körében végzett kérdőíves felmérésben 1000 személy vesz
részt. A személyek kiválasztása teljes mértékben véletlenszerű, nem élvez
prioritást az, hogy például valaki nő vagy férfi, fiatal vagy idős. A minta
nagysága nem tekinthető reprezentatívnak, maximum nagyszámú mintáról
beszélhetünk.
A kutatás várt eredményei
Tekintettel arra, hogy a fent röviden vázolt kutatási téma kutatási
szakasza még tart, pontosabban annak elején vagyok, kizárólag a
kutatással kapcsolatos, eddig megfogalmazott, de teljesnek még nem
tekinthető hipotéziseket áll módomban ismertetni. A végeredmények még
nem vagy csak igen kis mértékben ismertek és az utóbbiak nem
végelegesek, helytálló megállapítást nem lehet tenni.
1. A tájékoztatás a célcsoporthoz nem vagy csak kis sugarú körben
jutott el
Habár a Magyar Rendőrség maradéktalanul elvégezte az előírt
tájékoztatást és a tájékoztatást szolgáló (segéd)eszközök megválasztása
megfelelőnek bizonyulnak, a célcsoport egészéhez az információ úgy
tűnik, hogy mégsem jutott el. Annak oka, hogy a címzettek jelentős
részéhez miért nem jutott el, mélyebb kutató munkát követel.
2. A tájékoztatás tartalma a célcsoport körében nem a teljes
tartalommal rögzült
Habár, a tájékoztatás tartalma, azaz az átadni kívánt információ
összetétele, mennyisége megfelelőnek bizonyult, a lakosság körében
végzett eddigi kérdőíves felmérés azt jelzi, hogy a lakosság nem rendelkezik
a szükségesnek tartott információmennyiséggel. Sok esetben a
félreinformáltság tapasztalható.
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3. A SIS II vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács
1987/2006/EK rendelete 19. cikkében Tájékoztató kampány címmel
olvasható tájékoztatási kampány kevésbé tűnik eredményesnek, ha
összehasonlítjuk azt egészen más célokból készült, de a témát érintő
tájékoztatással
A lakosságnak azon tagjai, akik rendelkeznek ismeretekkel a schengeni
térségről vagy magáról a Schengeni Információs Rendszerről, azok
többnyire nem a Magyar Rendőrség rendeletben előírt és megvalósított
tájékoztató kampánya eredményeként tájékozottak. Feltételezem, hogy
ők egészen más kommunikációs csatornákon értesültek a témában.
Összegzés
Cikkem elsődleges célja az, hogy rávilágítsak a kutatási területemnek
megválasztott téma aktualitására, valamint jelentőségére. Hacsak röviden
is, de ismertettem az általam lehetségesnek, egyben jó megoldásnak
ígérkező kutatási módszertant, amely mögé felsorakoztattam az eddig
definiált hipotéziseket is, kihangsúlyozva azt, hogy a kutató munka első
fázisában még csak óvatos feltételezésekkel élek és nem kész tényekkel,
megállapításokkal vagy végkövetkeztetésekkel.
Felhasznált irodalom
A szabad mozgás Európája: A schengeni térség, Európai Bizottság
Kiadóhivatal, ISBN 978-92-79-19943-1
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/elibrary/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_hu.pdf
(letöltve: 2014.11.18.)
Beck, U. (1986): Risikogesellschaft, Auf dem Weg in eine andere
Moderne, Frankfurt am Main, Shurkampf
Bodonyi I. (2008): A rendészettudomány kutatás-módszertana, MA
jegyzet, 2008.
http://rtk.uni-nke.hu/uploads/media_items/alkj/rendkutmod_bod.pdf
(letöltve: 2014.08.01.)
Breitenmoser,
S.
(2009),
Die
Grundlagen
der
polizeilichen
Zusammenarbeit im Rahmen von Schengen, In. Breitenmoser, S. - Gless, S. Lagodny, O.: Schengen in der Praxis, Erfahrungen und Ausblicke, Zürich/St.
Gallen, Dike Verlag ISBN 978-3-03751-213-5
Buzan, B. - Waever, O. - Wilde, J. de (1998): A New Framework for
Analysis, United States of America: Lynne Rienner Publishers, ISBN 978-155587-603-6
http://www.uni-erfurt.de/fileadmin/publicdocs/Internationale_Beziehungen/BA_Einfuehrung_in_die_IB/BUZAN%20+%2
0WAEVER+%20WILDE_%201998_Security_CH%201+2.pdf
(letöltve:
2014.09.29.)
Dudás, A.: Biztonságiasítás – Securitisation, 2011.06.07.
http://www.biztonsagpolitika.hu/?id=16&aid=1039&title=biztonsagiasita
s-securitisation, (letöltve: 2014.08.21.)
Hadnagy, I. J.: A biztonság korszerű értelmezése - avagy a biztonság
ma már sokkal bizonytalanabb, mint korábban bármikor, é. n.
189

http://www.vedelem.hu/letoltes/tanulmany/tan135.pdf
(letöltve:
2014.08.21.9)
Kondorosi, F. (2010): Rend és szabadság: esély Európában, Budapest,
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ISBN 978-963-9722-76-7
„Nous ne coalisons pas des états, nous unissons des hommes.”
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jean_Monnet (letöltve: 2014.07.02.)
Organisierte Schlepperkriminalität Jahresbericht 2013 (2014): Bécs:
Bundeskriminalamt Josef-Holaubek-Platz
http://www.bmi.gv.at/cms/BK/publikationen/files/Schlepperbericht_201
3_web.pdf#page=5&zoom=auto,-178,432 (letöltve: 2014.12.03.)
Naresh K. M.-Simon, J. (2008): Marketingkutatás, Budapest: Akadémiai
Kiadó ISBN 978 963 05 8646 1
SIS II 2013 Statistics, 2014. június
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/bordersand-visas/agency/docs/20140709_sis_ii_stats_2013_public_en.pdf (letöltve:
2015.02.11.)
Szabó, J. (2007): A Rendőrség – Határőrség integrációja a teljes jogú
schengeni tagság tükrében, Pécs, A „Határőrség és rendőrség – az
integrált rendvédelem” című tudományos konferenciáról tanulmánykötete
http://www.pecshor.hu/periodika/2007/VII/szabo.pdf
(letöltve:
2014.12.05.)
ÜRMÖSI, K.: A biztonság, a biztonság fogalma, Hadtudományi Szemle,
2013. 6. évfolyam, 4. szám, 147-154.
http://uninke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/201
3/2013_4/2013_4_alt_urmosi.pdf., letöltve: 2014.08.22.

190

Kereskedelmi márkák szerepe az FMCG – szektorban
Csák Ildikó
Szent István Egyetem, Gödöllő, Magyarország
Absztrakt
Az elmúlt évtizedekben a kiskereskedelemben jelentős változások
mentek keresztül, átrendezve az erőviszonyokat a vertikálisan egymásra
épülő kínálati láncok szereplői között. Az FMCG piacon a verseny egyre
kiélezettebb, a termékek eladásának érdekében a tulajdonosoktól
folytonos stratégiaalkotást követel. A piaci tendenciákat figyelve látható,
hogy a stratégiatervezésnek egyre sarkalatosabb részét képezi a
márkapolitika. A márkázás világába egyre intenzívebben kívánnak
becsatlakozni a kiskereskedelmi láncok is, amely számos kihívást jelentenek
a termelő vállaltok számára.
Kulcsszavak: kereskedelmi márka, FMCG – szektor, gyártói márka,
Tesco, kereskedelem
Bevezetés
Egy termék eljuttatása a termelőtől a végső fogyasztóig, felhasználóhoz
ritkán történik közvetlenül, rendszerint közvetítők ékelődnek be a
csatornarendszerbe (nagykereskedő, kiskereskedő, bróker, ügynök stb.).
Ezen piaci szereplőknek a hatáskörük, hatalmi helyzetük, idővel rendkívül
sokat tud változni; a hazai élelmiszer-kiskereskedelemben is jelentős
változások zajlottak le az utóbbi évtizedekben. Az élelmiszerpiac
napjainkban telített piacnak tekinthető és egyértelműen látszik, hogy az
FMCG forgalom egyre kevesebb számú bolt között oszlik meg. (Nielsen,
2014) Az FMCG egy kereskedelmi kifejezés, amely a termékeknek, áruknak
a gyors forgási sebességére utal. Olyan termékek ezek, melyek az üzletek
polcairól gyorsan elfogynak. Akár egy nap, vagy legfeljebb néhány hét
alatt. Ezek a tejtermékek, húskészítmények, mélyhűtött termékek,
testápolók, takarítószerek, stb. A magyar kereskedelemben elterjedt
meghatározásuk: napi termékek. (Székely, Sipos, & Viktor, 2009) Tehát mind
nagyobb a jelentősége annak, tudjuk-e, mi alapján tér be a fogyasztó egy
boltba, vagy milyen hatások alapján lesz visszatérő vendég egy üzletben.
Az FMCG - piacon tapasztalható rendkívüli verseny folyamatos
felülvizsgálatra készteti a piac szereplőit. Mit lehet tenni a növekedés
érdekében, amikor túlkínálat alakul ki üzletekből, és csökken a kereslet? A
megújulás kényszer nemcsak a gyártókat sodorja innovációs spirálba,
hanem a kereskedőket is arra sarkalja, hogy folyamatosan felülvizsgálják
nemcsak az eladás helyszínét, hanem a termék- és márkaválasztékukat is.
Manapság nemcsak a gyártó vállalatok ismerik a piaci trendeket, hanem
a kiskereskedelmi láncok is aktívan követik a fogyasztói magatartásban
bekövetkezett változásokat, amelyekre egyre gyorsabban válaszolnak.
Némelyeket a kihívások bátor innovációkra ösztönöznek. Amíg a modern
kényelmi üzletek és az e-kereskedelem hosszú távon kínálnak
lehetőségeket, addig a kereskedelmi márkák körüli zaj közvetlenül
befolyásolja a jelenlegi élelmiszer-kiskereskedelmet. A saját vagy
kereskedelmi márkák azok, amelyek előállításáért, piaci bevezetéséért a
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kiskereskedelmi cég felel, és kizárólag a saját üzlethálózatában kaphatóak
ezek a termékek, tehát ezen árucikkeknek a forgalmazása egy kis- vagy
nagykereskedelmi vállalathoz kötődik. Míg a klasszikus márkák
hagyományosan a termelő, gyártó aláírása, megkülönböztető jele a
terméken, amely úgy alakult ki, hogy a mester büszke volt termékére és
gyártás helyétől távol adták el a termékeket, ahol nem ismerték. (Székely,
Sipos, & Viktor, 2009) A kereskedelmi vállalatok az utóbbi időben saját
márkás termékeik reklámjait erőteljesen nyomták, kimozdították őket a no
name sarokból, és beemelték a színes márkavilágba. Az egyik
legmeghatározóbb vállalati márkaépítő eszköznek a kereskedelmi márkák
portfólió tervezésében, menedzselésében látják a vásárlók lojalitásának
megőrzésére ezen eszköznek a használatával. (Rekettye, 2011) Az egyik
legfontosabb kérdés a számukra, hogy milyen arányban szerepeljenek a
kereskedelmi márkák a teljes áruválasztékon belül. A nemzetközi adatok
azt mutatják, hogy az egyes országokban a saját márkás termékeknek az
aránya rendkívül széles palettát mutat, hogy mely tényezők járultak hozzá,
hogy ilyen dinamikusan tudtak, tudnak egyre nagyobb részt kihasítani az
FMCG - piacról Magyarországon. Azonban a kiskereskedelmi vállalatok
általában kétféle márkát szerepeltetnek áruválasztékukban. Egyrészt a
saját, kereskedelmi márkáit, másrészt a gyártó vállalatok által előállított
márkákat, amelyet több kereskedő is forgalmaz. A tanulmány rávilágít arra
is, hogy a két márka nem mindig él meg egymás mellett
feszültségmentesen, elemzi a gyártói és a kereskedelmi márkák piaci
helyzetét egymáshoz viszonyítva.
Márkák világa
A marketingnek az egyik legfontosabb része a márka. A
szakirodalomban bőségesen találunk leírást arra, hogyan kell egy márkát
bevezetni, építeni, illetve esetlegesen újrapozícionálni. A márka az a név,
szó, jel, szimbólum stb., amely megkülönbözteti a vállalatok kínálatának
egyes elemeit, termékcsaládjait, esetleg magát a vállalatot a
versenytársaktól; és egyidejűleg lehetőséget ad arra, hogy a kínáló a
vevők tudatában ehhez bizonyos megkülönböztető asszociációkat
rendeljen, azaz pozícionálja a vállalatot és kínálatát a potenciális vevők
körében. (Kotler, 2006) Megkülönböztetésre igen nagy szükség is van,
hiszen napjainkban egy hipermarketben 40 ezer, de előfordulhat, hogy 100
ezer terméket találunk, és ilyen dzsungelben erősen ki kell, hogy tűnjenek a
többi termékek közül. Azonban sokan elfelejtik, hogy a jó márka nemcsak
egy név, azt az értéket jelképezi, amelyet a kínáló által kialakított egyedi
ajánlatában a vevőknek nyújtani kíván. Az igazán neves márkák – mint
például a Coca Cola, az IBM, a Nokia stb. – éppen a márka mögötti
folyamatos értékfenntartás és -növelés szellemében érték el azt, hogy ma
már pénzben is kifejezett értéket jelentenek a vállalat részére. Ha a
legértékesebb márkák ranglistáit elemezzük és időben is összevetjük őket,
akkor megállapítható, hogy először a fizikai termékek márkái domináltak,
majd megjelentek a szolgáltatásmárkák, és az elmúlt évtizedekben
feltűntek, és egyre fontosabb szerepet játszanak a kereskedelmi márkák is.
Ha a BRANDZ értékelő rendszer 2014-es listáját tekintjük, akkor láthatjuk,
hogy az első száz legerősebb márkák között számos kiskereskedelmi cég
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neve is szerepel: Lidl, Aldi, Wall-Mart,
Carrefour, Marks & Spencer.

Home Depot, Tesco, az eBay,

Kereskedelmi márkák penetrációja
A kereskedelmi márkák piaci részesedése, mind értékben, mind
mennyiségben napjainkra jelentős növekedést értek el számos országban,
számos termékkategóriában. A két márka közötti verseny kutatása nem
napjainkra vált aktuális kérdéssé, már évtizedekkel ezelőtt is foglalkoztatta
a szakmát. A 90’es években több kutatást végeztek, hogy bizonyítsák a
márkaváltás
aszimmetrikus
jellegét.
Ezt
sikerült
is
a
vizsgált
élelmiszertermékek körében. A nagy országos márkák és a kereskedelmi
márkák közötti versenyt tanulmányozták. Kiderült, hogy az egyes szintek
közötti verseny aszimmetrikus, az átjárhatóság nem feltétlenül kétirányú. A
felsőbb csoportban végrehajtott árcsökkentés pl. nagyobb valószínűséggel
vonz vevőket az alsóbb szintekről a felsőbe, mint az alsóbb szinten
végrehajtott árcsökkentés a felsőbb szintről az alsóba. Az elemzésből
kiderült, hogy az észlelt minőség-árszintek meglehetősen erős határ
választja el egymástól. Ezt a versenyjelenséget reprezentálja az 1. ábra.
Azonban a 2009-es világválság megfordította ezt a helyzetet és a lefelé
való migrálás pszichológiai gátját a felfelé való mozgás „jövedelmi gát”-ja
vette át. A felfelé tolódás összefügg az általános gazdasági helyzettel,
fogyasztási cikkek esetén a lakosság jövedelmi helyzetének változásával is.
A témát kutató szakemberek csaknem egyöntetűen egyetértenek abban,
hogy a saját márkás termékek terjedésének legnagyobb okát a gazdasági
válságra vezethető vissza. (Rekettye, 2011) (Székely, Sipos, & Viktor, 2009)
(Balló, 2013)
1. ábra Aszimmetrikus árverseny és márkaváltás
Forrás: (Rekettye G.2011, 158.o.)

A kereskedelmi márkák térnyerésének intenzitása összefüggésbe
hozható azzal, hogy az adott térség mennyire érett kereskedelmi
struktúrával rendelkezik. Ezt jól illusztrálja ha összehasonlítjuk a 2. és a 3.
ábrát. Kereskedelmi márkás portfolióval rendelkező nyugati országokban
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napjainkra igen magas részesedést (Svájc 53%, Nagy-Britannia 47%,
mennyiségben) értek el ezek a márkák. 2005-ben végrehajtott vizsgálat
alapján a saját márkák aránya a világban átlagosan 17%. Európa vezető
szerepe egyértelműen abból adódik, hogy itt a leggyorsabb a
kereskedelem koncentrációja. (Balló 2013)
2. ábra Kereskedelmi márkás termékek mennyiségbeli piaci részesedése
országonként 2013-ban
Forrás: http://www.plmainternational.com/industry-news/private-label-today
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3. ábra Üzletsűrűség Nyugat- és Kelet-Európában, m2/ezer fő
Forrás: Metro Retail Compendium 2011/2012

Látható, hogy a kereskedelmi márkák nem azonos mértékben terjedtek
el eddig világszerte, sem pedig Európában. Továbbá jelentős eltérések
akadnak termékkategóriákat is illetően. (Agárdi 2010) A saját márkás
termékek ott érnek el nagyobb sikert, amelyek nagy, magasabb
jövedelmezőségű kategóriák, és a saját márkás terméknek csak kevés,
gyengén támogatott termelői márkával kell versenyeznie. A termelői és
kereskedői márkák minőségben való eltérésének egyik meghatározója a
termelés technológiai háttere, az ebbe befektetendő tőke nagysága, ami
szintén befolyásolja a bolti márkás termékek sikerét. (Balló 2013)
Kereskedelmi márkák bevezetésének célja, hogy a vállalat a
nyereségességét növelje, amely a következőképpen nyilvánul meg ezen
termékek menedzselésével:

A fogyasztói hűség megteremtése és fenntartása;

A megszerzett piaci pozíció megtartása;

Nagyobb választék nyújtása a vevőknek;

A kínálat jobb illesztése a kereslethez.

Az üzlet imázsának a növelése

A kínálat fokozottabb ellenőrzésének lehetősége

Az ellátási lánc egyszerűsítése

A kínálatnak más kereskedőktől való megkülönböztetése
(Rekettye 2011) (Balló 2013) (Agárdi 2010) (Géza, Sipos, & Viktor, 2009)
Kereskedelmi márkák generációi a Tesco példáján
Napjainkban a kereskedelmi márkák harmadik generációjának
korszakát éljük. Ennek a szakasznak a lényege az, hogy a saját márka
valódi márkává válik: a nagy tömegkereskedők a márkaépítés szabályait
szem előtt tartva alakítják márkáit, a fogyasztói elvárások szerint
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differenciálják azokat, és nem utolsó sorban intenzív reklámtevékenységet
is folytatnak. (1. táblázat) A harmadik generációs saját márkáknál
megindul a nemzetköziesedés, a globálissá válás is. (Rekettye 2011) A
kereskedelmi márkák szerepét az élelmiszerláncok világában egy
Magyarországon is jelenlévő kiskereskedő példáján keresztül mutatom be a
teljesség igénye nélkül. A Tesco életében nagyon fontos szerepet tölt be a
sajátmárkák, mivel ezekkel a termékekkel tudják megkülönböztetni
magukat a konkurens láncoktól, ill. fontos szerepet játszanak a vásárlói
lojalitás növelésében. A Kelet- és Közép Európába bevezetett sajátmárka
közül 15 éve a Tesco gazdaságos volt az első, de az elmúlt évben kissé
„elfáradt”, idejétmúlt a „csíkos” márka, presztízse csökkent, és az interneten
számos negatív mém céltáblájává vált. Csomagolásában, minőségében
teljesen megújult a Tesco sajátmárkás termékvonalának első áras
szortimentje. Azonban a Tesco nemcsak az árérzékeny vásárlóknak akar
kedvezni, lefelé és felfelé is bővített a minőségi ranglétrán, egyidejűleg
versenyezni kívánva az alacsonyabb kategóriájú Lidl vagy Aldi lánccal
névvel), ill. a magasabb minőségnek tartott Sparral (Tesco –Finest névvel).
A Tesco-nak jelenleg 3000 terméke van Tesco címkével ellátva ,ez az
árukínálatának 45%-át teszi ki a Tesco saját márkás termékeivel. Továbbá
megjelent a speciális igényeket kielégítő márkákkal is: Tesco – Színes, Tesco
– Fitt, Tesco –Organic. Diverzifikáció is megjelenik a kínálatban és így a
márkastratégiában is. A ruházati profilnál 2008 tavaszán a Tesco két új
márkacsaládot vezetett be (Cheokee, F&F), felvéve a versenyt a C&A
vagy a Marks
& Sppencer saját márkás termékeivel, a Technika
márkanévvel pedig a műszaki termékek profiljában is megjelent.
(www.tesco.hu) (Rekettye 2011)
Gyártói márkák kereszttűzben
Egyes szerzők kifejezetten a termelői márkák háttérbe szorulásáról
beszélnek. A vásárló, a viszonteladó, a médiumok és nem utolsó sorban a
sajátmárkás termékek szorongatják őket annyira, hogy mára sokuk a
puszta létért küzd. A 4. ábrán látható, hogy milyen piaci jelenségek
fenyegetéseit kell kezelniük.
4. ábra Gyártói márkák kihívásai
Forrás: saját szerkesztés, 2015
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A világ legnagyobb viszonteladói ma sokkal nagyobbak, mint a világ
nagy márkáit gyártó termelők, tehát világos, hogy valójában hol húzódnak
meg az erővonalak.” Amíg a néhány kereskedelmi lánc a piac 75%-át
birtokolja, addig a legnagyobb márkák csak néhány százalékot tudhatnak
magukénak. Paradigmaváltás van a márkák világában, ma már a
kereskedőktől kell megtanulni azt, hogy miképpen lehet sikeres egy-egy
márka. Erre a folyamatra alkotta Rekettye a következő kifejezést:
„Retailization”, azaz kiskereskedelmesedés. (Rekettye 2011) Az intenzív
marketingaktivizálási politikájukat az 1. táblázatban látható, jól
összehasonlítható a 2013-as év első tíz FMCG vállalatát, illetve a TOP 10
élelmiszerüzlet, diszkont és hipermarket listaáras reklámköltései. Látható,
hogy az utóbbiak közel azonos, illetve sok estben jelentősen meghaladják
a reklámköltségek mértéke.
1. táblázat Reklámköltések az FMCG - szektorban 2013-ban
Forrás: Kantár Média, 2013
TOP 10 FMCG hirdető listaáras reklámköltése, 2013
(ezer Ft)

TOP 10 élelmiszerüzlet, diszkont és hipermarket
listaáras reklámköltése, 2013 (ezer Ft)

UNILEVER MAGYARORSZÁG KFT.

17 589 398

ALDI MAGYARORSZÁG KFT.

11 123 190

PROCTER & GAMBEL KFT.

14 323 132

LIDL MAGYARORSZÁG

8 921 102

RECKITT BENCKISER

13 853 527

SPAR MAGYARORSZÁG

6 459 421

HENKEL MAGYARORSZÁG KFT.

12 408 335

TESCO MAGYARORSZÁG

5 505 180

MAGYAR DANONE KFT.

10 396 861

PENNY MARKET KFT.

4 492 498

FERRERO

8 575 906

AUCHAN CSOPORT

1 787 767

L'OREAL

7 410 187

CBA

1 754 423
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NESTLÉ HUNGÁRIA KFT.

6 195 939

COOP HUNGARY RT.

1 469 951

COCA-COLA MAGYARORSZÁG

5 939 041

METRO KFT.

1 303 428

BEIESDORE KFT.

5 159 227

REÁL HUNGÁRIA ÉLELMISZER RT.

808 885

Sok esetben a prémium kereskedelmi márkáknál nem feltétlenül cél,
hogy felfedjék a termék saját márka voltát (fantázia név). A fogyasztó
gyakran a gyártói márkák versenytársaként érzékeli a kiskereskedő saját
márkáját. A prémium saját márkák jelentős marketing beruházással járnak,
mivel komoly termékfejlesztést, minőségellenőrzést, reklámtevékenységet
követelnek meg a kiskereskedőtől. Továbbá a gyártók más szempontból is
számolniuk kell a saját márkás termékek jelenlétével. A termelők a saját
márkás termékeket nemcsak komoly versenytársnak vélik, hanem gyakorta
„kategória gyilkosnak” is illetik őket, mivel alacsony áruk miatt kiszívják a
profitot a piacról és még árérzékenyebbé teszik a vásárlókat. (Balló 2013)
A gazdasági válság, a jövedelem csökkenése nem csak a kereskedelmi
márkák terjedését segítette elő, hanem a fogyasztói magatartásra is
befolyásolásra volt olyan értelemben, hogy csökkent a hamisítvány
termékek vásárlásának megítélésével szembeni attitűd. A TÁRKI a Hamisítás
Elleni Testület megbízásából évről évre kutatja a lakosság hamisításról
alkotott véleményének az alakulását, illetve a hamis termékek
vásárlásának szokásait. A kutatásaik azt mutatják, hogy a hamis
termékeket vásárlók aránya összességében folyamatosan csökkent, de
ennek mértéke és üteme némileg eltérően alakul termékcsoportonként. A
„legnépszerűbb” termékek a hamis ruhák: a válaszadók 18%-a vásárolt
hamis ruhát 2013-ban, ami 3%-os emelkedést jelent 2012-hez képest. Hamis
illatszert minden 20. megkérdezett vásárolt, ami kedvező tendencia, mivel
ez a 2010-es adatnak pontosan fele. Az egészséget leginkább
veszélyeztető termékcsoportok esetében a hamis élelmiszert vásárlók
aránya 4%, a hamis gyógyszereket illetően viszont a tavalyi 4%-os bevallás
2013-ban 1%-ra esett vissza. Ámbár nem az fmcg termékek vannak kitéve a
leginkább a hamisításoknak, de így is képesek gazdasági kárt okozni a
gyártók számára. (Szalai 2014)
Összefoglalás
A tanulmány kiemelte, hogy az FMCG – szektorban a gyártó
márkáknak milyen fenyegetettségekkel kell szembenézniük, illetve az is jól
látható, hogy napjainkban nem csak a gyártói és kereskedelmi márkák
között alakul ki a verseny, hanem a kereskedelmi márkák is egyre szélesebb
palettával jelennek meg, amely azt is mutatja, hogy a kereskedelmi
márkák között is folyik a harc a fogyasztók kegyeiért. Az alábbiakban azt
mutatom be, hogy a kereskedelmi márkák elterjedésével milyen
válaszreakciókat váltott ki a gyártókból, ill. a kiskereskedőktől.
Gyártók lehetséges válaszadásai:
1.
Olcsóbb termékváltozatok bevezetése: A stratégiának a célja,
hogy olyan jól ismert gyártói márkák variánsainak a bevezetése, amelyek
megvásárlását kedvezőbb áruknak köszönhetően a korábbinál több
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fogyasztó engedheti meg magának. Mint például az egyik FMCGóriáscég, a Proter&Gambel – amely egyébként is közismert sikeres
márkaépítési gyakorlatáról – jár az élen ebben a tekintetben. Összes
termékkategóriájában lesznek olcsóbb alternatívái. Számos, az
FMCGpiacon érdekelt cég keresi annak lehetőségét, miként tud
megfelelni azoknak a kihívásoknak, amelyek két irányból érik őket: egyrészt
a kiskereskedelmi láncok saját márkáinak folyamatos növekedésének,
másrészt a „diszkontkirályok”, az Aldi és a Lidl népszerűsége
emelkedésének. (Rekettye 2011) Felmerül a kérdés, hogy az olcsóbb
termékváltozatok nem csorbítják-e a márka alapfilozófiáját.
2.
Kereskedelmi márkás termékek gyártása: Ezzel a stratégiával
méretgazdaságossági előnyre tehet szert, azonban hosszú távon nem
jelenthet megoldást a gyártói márkák védelmére. Továbbá több kutató is
felhívja a gyártói márkát előállító vállalatok figyelmét, hogy csak akkor
fogjanak bele kereskedelmi márka előállításába, ha biztosítani tudják, hogy
erről a vásárló nem szerez tudomást, vagy ha mégis, akkor tisztán
érzékelhető a gyártói márka minőségi előnye. (Balló 2013)
3.
Innováció serkentése: Az árkülönbség akár 70% is lehet a
termékkategória piacvezető márkájához képest és a saját márka között.
Azonban a legkisebb különbség is eléri az 52 százalékot (Görögország),
amely azt jelenti, hogy a kereskedelmi márkák átlagosan feleannyiba
kerülnek, mint a vezető gyártói márkák. (Balló 2013) Így a gyártói
márkáknak egy esetleges árversenyt minden lehetséges eszközzel el kell,
hogy kerüljenek. Ennek egyik eszköze lehet az innováció, a többlet érték
nyújtása. Igaz, hogy kiskereskedelmi láncok iy folytatnak kutatás-fejlesztést,
azonban olyan széles termékkínálattal rendelkeznek, hogy jelentős
versenyhátrányba kerülnek a gyártókkal szemben, mert így az utóbbiak
fókuszáltabban tudnak kutatást végezni.
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Az aspirációs csoportok szerepe a település és turizmusmarketingben
Vaszari Tamás
SZE-RGDI, Győr, Magyarország
Absztrakt
Az utóbbi évtizedekben a háztartások kiadásainak szerkezete
jelentősen megváltozott: csökkent a lakhatásra fordított összegek aránya
és nőtt a pihenésre, utazásra fordított jövedelemhányad. Mindez az
ingatlan- és idegenforgalmi piacon célpontként, helyszínként és
szolgáltatóként megjelenő településekre is új feladatokat rótt, amelyek egy
része máig megoldásra vár. A megfelelő település-, illetve ezen belül
turizmusmarketing folytatásához hatékony eszköznek bizonyulhat a
fogyasztói aspirációk kiaknázása, illetve az aspirációs csoportokkal
kialakított együttműködés. A marketingtevékenység stratégiai tervezése
során elengedhetetlen, hogy pontosan meghatározzuk az egyes
vevőcsoportokat, és minél részletesebb leírást készüljön a csoporttagok
jellemzőiről, viselkedéséről, de ami a legfontosabb: döntési szempontjaikról.
A jelen tanulmány célja, hogy felhívja a figyelmet a mintakövetés, a
versengés és az aspirációs törekvések fontosságára. A szerző alábbi írása
Lengyel Imre, Piskóti István, Törőcsik Mária, Hamish Pingle és David
McRaney munkásságára épül.
Kulcsszavak: aspirációs
településmarketing

csoportok,

marketing,

turizmusmarketing,

Bevezetés
„A marketing vezérelvei, célrendszere nem más, mint egy jó “lét”, egy
színvonalas életminőség köré kell, hogy illeszkedjenek. Egy régió, város
akkor sikeres, akkor látja el küldetését, ha képes biztosítani az ott élő, ott
dolgozó, oda látogató lakosság és az üzleti és a non-profit jellegű,
társadalmi, civil szervezetek számára az “ott-lét” megfelelő minőségét,
élményét.” [Piskóti 2002., 155.] A fenti idézetben szereplő jólét négy
különböző területből tevődik össze: a gazdasági, a politikai, a kulturális és
az ökológiai jólétből.
Nagyon fontos, hogy a felsorolt területeken reális célokat, ne pedig
megvalósíthatatlan álmokat tűzzünk magunk elé. Az elérni kívánt
eredmények lesznek azok a stratégiai célok, amelyekhez ki kell dolgoznunk
a megvalósítás taktikai lépéseit. Ha a stratégiai célokat sikerük
konkrétumokkal kiegészíteni, az még könnyebbé teszi a későbbi
feladatokat. (Például: Ha a települést szeretnénk idegenforgalmi központtá
fejleszteni, akkor fel kell újítani X és Y közösségi tereket, meg kell építeni a Z
utat, Tourinform irodát kell nyitni, a kereskedelmi szálláshelyek számát pedig
X ezerre kell növelni.) Töpfer és Braun szerint [Töpfer – Braun 1989] a
településmarketing céljai négy területre oszthatók:
a kínálati oldalhoz illeszkedő kereslet biztosítására,
a település versenyhelyzetének javítására,
a település megítélésének javítására,
a helyi lakosok elégedettségének növelésére.
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A felsorolt általános célok természetesen további részcélokra oszthatók,
amelyek elérése érdekében már konkrét feladatok határozhatunk meg.
A településmarketing egyik szegmense a turizmusmarketing, amely
megfelelően pozitív külső megítélés esetén fenti célok közül a kínálati oldal
számára biztosít „házhoz jövő” keresletet. A prosperáló idegenforgalom
hozzájárul a gazdasági sikerekhez, a szükséges fejlesztések finanszírozásán
keresztül pedig a versenyképesség és a helyi lakosok elégedettségének
növeléséhez is. A turizmusmarketinggel a fentieken kívül azért érdemes
még kiemelten foglalkozni, mivel ez a tevékenység képes rá, hogy a
keynesi regionális gazdaságfejlesztés exportbázis-elmélete [Lengyel 2010,
42.] alapján segítse a helyi idegenforgalmi szereplők bújtatott
exporttevékenységét, s ezzel jövedelmet vonzzon a régióba.
A településmarketing stratégiák Achillesi sarka azonban sok esetben
hasonló: a gyakorlati megvalósítás. A városvezetők ugyanis hiába
alakítanak ki egy vonzó, objektív döntési szempontok alapján versenyképes
alternatívát jelentő „ajánlatot”, ha a célcsoport tagjai nem mérlegelik azt.
A kitűzött célok teljesüléséhez egy hatékony kommunikációs stratégia
kialakítása is szükséges, amely egy megfelelően megfogalmazott, és a
figyelmet megragadni képes üzenetet juttat célba a reklám, a promóciós
kampányok, a személyes értékesítés és a közönségkapcsolatok csatornáin.
A fogyasztói aspirációk szerepe a marketingben
Az aspirációs csoportok azokat a személyeket tömörítik, akikre az
emberek - és egyben fogyasztók - hasonlítani szeretnének. E hasonlósági
vágy megjelenésének egyik területe a fogyasztás, illetve ezen belül a
fogyasztói döntések. A téma szempontjából a lélektan alapvető
felismerése, hogy az emberek analógiákban gondolkodnak. Az analógiák
követése jelen esetben a más emberek cselekvésmintáinak megfigyelését
és lemásolását foglalja magába, időben eltolva. Ez azt jelenti, hogy a
követők bíznak benne, hogy egy adott helyzetben hasonló magatartás
tanúsítása esetén velük is ugyanaz történik majd, mint a másik
embertársukkal. Mindez arra sarkallja a fogyasztókat, hogy a remélt előny
megszerzése és a döntési kockázatok csökkentése érdekében
példaképeket keressenek, és hozzájuk hasonló módon cselekedjenek.
A marketing számára e mintakövető magatartás különösen értékes,
hiszen példák bemutatásával befolyásolni lehet a vásárlók magatartását
és döntéseit. E szöveg írója szerint az aspirációs csoportokkal való
együttműködés marketingeszköznek tekinthető, intenzitása mérhető, a
módszertana pedig leírható, és alkalmazható.
Az aspirációs csoportok követése, a hozzájuk való folyamatos
közeledés néhány gazdasági ágazatban különösen jelentős. Ezek közé
tartozik az ingatlanpiac, a tartós fogyasztási cikkek szegmense (pl.:
gépkocsik,
szórakoztatóelektronikai
cikkek),
az
oktatás
és
az
idegenforgalom is. Az ingatlanpiac feladata, hogy lakóingatlan kínálatot
biztosítson a helység lakosságának, az idegenforgalom pedig vonzó
célpontokat kínál a pihenni, utazni vágyóknak. A kérdés csak az, hogy ezek
a területek eredményességük fokozására miként használhatják fel az
aspirációs csoportokat?
Az aspirációs csoportkövetés, mint jelenség a marketingkommunikációs kampányok kidolgozásához ad támpontot. Egyszerűen
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fogalmazva azt azonosíthatjuk vele, hogy egy adott kampánynak ki legyen
az arca, ki köré építsük azt fel? Ki az a személy, aki a célba juttatni kívánt
üzenetet képes hitelesen képviselni, és alkalmas rá, hogy a szükséges
mennyiségű figyelmet magára vonja.
Ha fogyasztói döntések meghozatalához nincs elegendő információnk,
akkor újabbak után nézünk: megvizsgáljuk, hogy mi vásárolnak az
ismerőseink, barátaink, mit ajánlanak a reklámok, és hogyan döntenek
azok, akikre felnézünk, hasonlítani szeretnénk. [McRaney 2013, 276.] Az
efféle követő magatartás ráadásul a szorongást is csökkenti, amelyet a
döntés kockázata okoz. [McRaney 2013, 252.] Az aspirációs csoportkövetés
egy másik megközelítési lehetősége az önkifejező fogyasztás, mint
versengő magatartás, hiszen tudjuk: „A szegények az erőforrásaikkal
versenyeznek. A középosztály béliek a választásaikkal. A gazdagok a
vagyonukkal.” [McRaney 2013, 176.]
A divat - mint jelenség - állandóan igényli az újdonságokat, ami azt
jelenti, hogy a perifériákról - a klaszterek segítségével - érkező újdonságok
esélyt kapnak arra, hogy a centrumokba kerülve a tömegek
érdeklődésének középpontjába kerüljenek. Az ilyen típusú reflektorfény az
adott földrajzi terület gyors fejlődését hozhatja magával, amely folyamat
több szakaszból áll. Eleinte az adott területen csak messziről érkező utazók
jelennek meg, az élményeik alapján pedig blogbejegyzések születnek, és
néhány útikönyv is említést tesz a látnivalókról. A hely ismertségének
köszönhetően egyre többen érkeznek oda, és az adott lokáció lassanként
idegenforgalmi célponttá válik. Az ismertségnek köszönhetően lassanként
megindulhat a kultúra exportja is, amely a folyamatot kiszolgáló helyi
vállalkozások számára megteremti a növekedés lehetőségét. A távoli
nagyvárosok életterében így kap helyet az afrikai zene, a japán
képregények, az olasz filmek, a közel-keleti nyaralások, az argentin borok, a
thai konyha, a brazil szappanoperák és más egzotikumok [Power – Scott
2015]. A fenti jelenség folyamatai:
1.
Utazók jelennek meg a környéken,
2.
A környékről beszámolók születnek,
3.
Turisták jelennek meg a területen,
4.
Sokasodnak a beszámolók, blogok, az élmények a városi kultúra
egzotikumai lesznek,
5.
A városok polcain megjelennek a távoli táj termékei, éttermei,
6.
A fokozódó érdeklődésnek köszönhetően megindul az import,
7.
Az exportnak köszönhetően megjelennek a helyi traded cégek,
8.
A helyi traded cégek számbeli és méretnövekedésének
köszönhetően megindul a klaszteresedés és a tőkekoncentráció.
„Az ellenkultúra, az indie-rajongók az underground sztárok a
kapitalizmus hajtóerői. Ha ők a motor, akkor a fogyasztók közötti versengés
a kapitalizmus turbinája. (..) Egyedi vonásaink azáltal válnak láthatóvá,
ahogyan fogyasztunk. A középosztálybeli emberek (…) nem tudják
felülmúlni egymást a fogyasztás mennyiségében, mert nem engedhetik
meg maguknak, de felülmúlják egymást minőségben (vagyis ízlésben).”
[McRaney 2013, 174-175.] A fenti idézet tartalmát mindössze annyival
érdemes kiegészíteni, hogy a döntésekkel való versengés minden
társadalmi osztályban megfigyelhető, ahol a felek erőforrásai hasonló
nagyságrendűek.
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A fent leírt folyamat lefolyását nagyban gyorsíthatják az aspirációs
csoportok tagjai. Az aspirációs csoportokba olyan emberek vagy vállalatok
tartoznak, akikre aspirációs csoportok követői hasonlítani szeretnének, s
ezért figyelemmel kísérik viselkedésüket. A fogyasztói aspirációk
szempontjából mindegy, hogy a távolság leküzdésére, és a csoporthoz
való csatlakozásra van-e tényleges esély. A legfontosabb, hogy a
csoportkövető hajlandó legyen erőfeszítéseket tenni annak érdekében,
hogy a fennálló távolságot csökkentse. A szerző egyik hipotézise, hogy az
erőfeszítések jelentős hányada a fogyasztói döntésekre korlátozódik, amely
tény megteremti a jelenség marketing célú kiaknázását.
Az aspirációs csoportok tagjainak jelentős részét alkotják a hírességek,
akik azáltal válnak széles körűen ismertté, hogy a különböző médiumokban
sokat szerepelnek. Mindez azért fontos, mert a sztárok karakterének,
teremtett
személyiségének
bemutatásán
keresztül
a
nézők
befolyásolhatók: példák segítségével és a vágyak tudatosításán keresztül
ugyanis homogén fogyasztói közösségek hozhatók létre [McRaney 2013,
173.]. (Például: vízparti nyaralás vagy újépítésű ingatlan megvásárlására.) A
folyamat következő fázisa, amikor a bemutatott személy követésére
aspirálók erőfeszítéseket tesznek a távolság csökkentésére. A
marketingszempontból ideális esetben a csoport elkezdi kialakítani a saját
szubkultúráját, és a fogyasztási döntésein keresztül megteremti a
társadalom többi része, illetve a csoport tagjai közötti különbségeket. A
csoportkövető magatartás akkor éri el csúcspontját, amikor a fogyasztók
már nem példakép valós tulajdonságait, tudását mérlegelik, hanem az
illető tekintélye is elegendő számukra ahhoz, hogy a vásárlásaik során
utánozzák őt (például: amikor egy politikus pizzát reklámoz vagy egy
sportoló lakóparkot).
Vevőcsoportok a település és turizmusmarketingben
A legfontosabb feladat minden esetben a marketingelemzés
elkészítése, illetve a helyben kínált termékek és szolgáltatások potenciális
célközönségének azonosítása. Csak ezt követően kerülhet sor a célcsoport
tagjainak, illetve a tagok gondolkodásmódjának jobb megismerésére. E
megismerés egyik területe a fogyasztói aspirációk, vágyak feltérképezése.
Ha megismertük az emberek vágyait, akkor a következő feladat az
analógiák azonosítása a világban és a célcsoport szűkebb értelemben vett
környezetében. Az analógiák alanyai nem mások, mint az aspirációs
csoportok tagjai. Ha ezzel tisztában vagyunk, akkor már pontosan tudjuk,
hogy az egyes marketingkampányok mely személyek köré építhetők fel
sikeresen, tehát: kik lesznek azok, akik képesek magukra vonni a figyelmet,
és példát mutatni? 2003-ban Magyarország népszerűsítése során már
alkalmazták ezt a módszert, amikor a híres, magyar származású színész,
Tony Curtis ajánlotta hazánkat az amerikai turisták számára. Ugyanakkor a
módszer leírását, hatékonyságának mérését, illetve a további
alkalmazhatóság vizsgálatát most kíséreljük meg első ízben. Az
alábbiakban kiemeljük a B2B szegmens célcsoportjait, illetve a B2C
marketing sajátosságairól is szót ejtünk.
A B2B szegmens településmarketing feladatait a régiók fejlettségi
szintjéhez kapcsolódóan is meghatározhatjuk, hiszen mások a feladatok
egy neofordista, egy tudásalkalmazó és egy tudásteremtő régióban. Egy
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neofordista régióban a marketingüzenetek keresleti oldalon található
címzettjei a nagyvállalatok, amelyek képesek rá, hogy telephelyeiken
folytatott
új
tevékenység
meghonosításán
keresztül
regionális
multiplikátorhatást generáljanak. A neofordista régiók településmarketing
tevékenységének célcsoportjába tartoznak továbbá a azok a kormányzati
döntéshozók, akik az infrastrukturális fejlesztési források elosztásáról
döntenek, illetve azok a kutatók, akik részt vehetnek a helyi egyetemeken
folyó alapkutatásokban. A tudásalkalmazó régiók esetében azokat a
kívülről érkező befektetőket kell megnyerni, akik képesek rá, hogy a már
formálódó regionális húzóágazatokhoz illeszkedő projekteket hozzanak a
térségbe, a helyi KKV szektor szereplőit pedig abban célszerű támogatni,
hogy termékeiket kijuttathassák az agglomeráción kívüli piacokra is. A
tudásteremtő régiók esetében ösztönözni szükséges a magasan kvalifikált,
a traded szektor igényeihez igazodó munkaerő beáramlását, a régió
szuperklasztereiről tájékoztatni érdemes a kapcsolódni képes potenciális
beszállítókat, illetve ösztönözni kell az innovációs parkok térnyerését is,
valamint a döntési központok bevonzását, amely utóbbi tevékenységek
esetében szintén meghatározhatunk marketingfeladatokat. [Lengyel 2010.]
A B2B szegmens marketingtevékenysége azonban több dologban is
különbözik a B2C szegmenstől: „Az érdekek nyílt vállalása, a túlnyomórészt
racionális alapokon nyugvó választások, az „interakciók” személyes jellege,
az egymástól való függés (legalábbis egy meghatározott időtáv
vonatkozásában) kifejezetten jellemző a piac szereplőire. (…) A piac
marketingesei éppen ezért a műszaki tudományok, ismeretek és a
gazdasági tudás, ismeretek birtokában kell, hogy legyenek, különben nem
lehetnek elismert tárgyalópartnerek.” [Törőcsik 2007, 228.] A fenti idézet
arra enged következtetni, hogy az aspirációs csoportok követése a
fogyasztói, beszerzői döntések során nem lehet döntő érv, ugyanakkor a
szubjektív orientáció, illetve a bizalom kialakulása során hasznos
ütőkártyának bizonyulhat. A bizalom megteremtése az állami
megrendelések, támogatások esetében is fontos, hiszen a kormányzati
döntések egyik legfontosabb része a kockázatok minimalizálása [Törőcsik
2007.].
A B2C marketing vevőcsoportjairól viszonylag sok szó esik, s a
nemzetközi szakirodalomban bőségesen találunk olyan publikációkat,
amelyek a magánszemélyek lakhatásai és utazási fogyasztói aspirációit
elemzik. A lakhatás esetében napjaink tendenciája, hogy a fogyasztás
korábbi, főként funkcionális jellege mellett folyamatosan erősödik az
önkifejező funkció is, amelyre nem csak az ingatlanfejlesztőknek, de az
önkormányzatoknak is választ kell adniuk. A hazai lakások – nemzetközi
összehasonlításban – alacsony átlagos alapterülete, a háztartások
csökkenő létszáma és a reurbanizációs tendenciák a közösségi terek
felértékelődéséhez vezetnek. Ahhoz viszont, hogy egy hely meg tudja
mutatni önmagát, publicitásra és érdekes történetekre, személyekre van
szükség.
Marketingeszközök, esettanulmányok
A figyelem központjában álló emberek alkalmasak rá, hogy a
személyükre irányuló figyelmet a környezetükre is ráirányítsák.
Településmarketing szempontjából ez főleg a következő területeken
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használható: turizmusmarketing (traded szektor exportja), a település
megítélésének javítása és a helyi lakosok elégedettségének javítása. Az
aspirációs csoporttagok esetében a településsel való kapcsolat kétféle
lehet: ráhatás vagy részvétel. A ráhatás alatt a település vagy településrész
fejlesztésében, irányításában való részvételt értjük, részvétel alatt pedig a
közösség életében való részvételt, a lakóhely, üdülőhely vagy
telephelyválasztást.
Példa a ráhatásos jelenségre: „A híres épületeknek a látogatókra és a
befektetői tőkére gyakorolt erejét felismerő politikusok és várostervezők
világhírű építészektől rendelik meg a városképet meghatározó
építményeket, s felépítésükkel új életet alakítanak ki a városukban. 1997.
október 18-án nyitották meg a bilbaói Guggenheim múzeumot. A Frank
Gehry által tervezett épület nemcsak a főként terrorakciókról és
emberrablásokról elhíresült városra gyakorolt hatást, hanem az egész
spanyol gazdaságra is. A meghökkentő múzeumot évente közel
egymillióan keresik fel. A látogatók közel fele külföldről érkezik, és több mint
80 százalékuk állítja, hogy kizárólag a Gehry-épület kedvéért érkezett a
városba (…). A „Bilbao-hatás” évi több, mint 120 millió fontot jelent a baszk
gazdaság számára.” [Pringle 2005, 52.]
Példa a részvételre, mint jelenségre: „Dubaiban ingatlanfejlesztők egy
„Pálma” nevű hatalmas projekten dolgoznak, és állítólag (..) villákat adtak
el olyan hírességeknek, mint például az angol labdarúgó-válogatott
erősségeinek (…). Még nem tudhatjuk biztosan, hogy ezek az értékesítések
valóban megtörténtek-e, de az biztos, hogy a futurista üdülőközpont máris
jelentős publicitást ért el ezekkel a hírekkel.” [Pringle 2005, 56.] Nem csak a
szórakoztatóipar hírességeinek jelenléte képes rá, hogy divatossá tegyen
egy környéket, vagy megemelje a helyi ingatlanok árait. A politikusok,
történelmi személyek jelenléte ugyanezt a hatást váltja ki, s e jótékony
jelenség még több évtized múltán is megfigyelhető.
A fent bemutatott külföldi példák alapján azonban hibát követnénk el,
ha az aspirációs csoportok követésének vizsgálatát kizárólag a luxus és
prémium kategóriás termékek körére szűkítenénk le. Látnunk kell, hogy a
fogyasztási- illetve az áruhitelek előretörésével, az utazási költségek fajlagos
csökkenésével párhuzamosan a luxusfogyasztás a középosztály körében is
megjelent, s népszerűsége egyre csak nő. Mivel egyre több a választható
lehetőség, ezért a lakhatásra fordított költségek aránya a háztartások
büdzséjében zsugorodni kezdett, a pihenésre, utazásra fordított összeg
viszont évről évre nagyobb. Az utazók azonban ritkán választják a prémium
kategóriás szolgáltatásokat, jellemzőbb, hogy a fapados ajánlatok mellett
teszik le a voksot. [Yeoman – McMahon-Beattie 2005, 321.] A jelenség
háttere, hogy a fogyasztók számára kinyílt a világ, s az interneten
tájékozódva könnyedén találhatnak vonzó célpontokat, vagy követhetnek
példának tekintett közösségeket, hírességeket. A követéshez azonban
anyagi erőforrások szükségesek, amelyek nem minden esetben állnak
rendelkezésre. Így kapnak teret a fapados megoldások, amelyekkel ugyan
teljesíthető a kitűzött cél (mennyiségi szempontból), de csak egy
lényegesen szerényebb szinten (minőségi szempontból), és sokszor komoly,
hosszú távon ható anyagi áldozatok árán (például: szerényebb lakhatási
feltételek mellett). Az újdonságkeresést a jólét is magával hozza, amely
fogalom ma már magában foglalja a sémáktól való megszabadulást, és a
főáramból való kitörést is. [Törőcsik 2007, 49.]
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Összegzés
A fenti szöveg alapján egyértelmű, hogy az eredetileg lélektani
alapokon nyugvó fogyasztói aspirációk nagyon is gyakorlati megoldást
igényelnek a marketing összes területén, így a településmarketingben, és
azon belül a turizmusmarketingben is. A média által a ’90-es évektől
folyamatosan teremtett hírességek, ún. „celebek” hozzájárulnak a
vevőcsoportok igényeinek egységesítéséhez, ami a jól meghatározható, s
ezáltal kiszolgálható tömegigények kialakulásához vezet.
A településmarketing számára az a lakosok, a munkavállalók
illetve turisták aspirációs csoportkövető magatartása új feladatokat jelöl ki
az idegenforgalmi fejlesztésekben, a közösségi terek fejlesztése során,
illetve a település megítélésének javításakor. Mivel a lakhatásra fordított
költségek aránya a háztartások jövedelmén belül csökken, de ezzel
egyidejűleg a lakóhelyválasztás során megjelennek, sőt, egyre
hangsúlyosabbá válnak az önkifejező fogyasztás elemei, ezért a helyzet
kialakulása során keletkező feszültséget csak a település által az adott
lakóingatlan mikrokörnyezetében biztosított szolgáltatások, közösségi terek
színvonala oldhatja fel.
A turizmusmarketing számára a legfontosabb a látogatókat
alkotó vevőcsoportok minél pontosabb megismerése, és ennek alapján
kapcsolatteremtés
olyan
aspirációs
csoporttagokkal,
akiket
a
meghatározott vevőcsoport tagjai nagy számban kísérnek figyelemmel, s
akár követnek is.
A B2B szektorban az aspirációs csoportkövetés, mint jelenség
fontossága kevésbé jelentős, de itt is megjelenik. A beruházási vagy
befektetési döntések meghozatala során ugyanis kiemelten fontos szerepet
játszik a felek közötti bizalom, amelynek kialakulásához hozzájárulhat, ha a
térségbe érkező új szereplő már látott olyan pozitív példákat, amelyeket
hitelesnek talál, s maga is hajlandó követni.
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Működési kockázatok és kezelési módjuk a közpénzügyi rendszerben,
különös tekintettel a helyi önkormányzatok gazdálkodására
Kozma Gábor
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
Közgazdaságtani Doktori Iskola, Szeged, Magyarország
Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori
Iskola, Győr, Magyarország
Absztrakt
A téma jelentőségét az állami szerepvállalás XXI. századi átalakulása,
aktualitását az egyes állami, ezen belül helyi kormányzati és önkormányzati
tevékenységek, feladatcsoportok finanszírozhatóságának nemzetközi és
hazai szinten egyaránt jelentkező problémái adják. A témaválasztás
újdonsága, hogy az előadás a viszonylag jól definiálható pénzügyi
kockázatok helyett egy új kockázat típus, a hitelintézeti szektorban
gyakorlati
szempontok
alapján
lehatárolt
működési
kockázat
államháztartási bevezetéséről, továbbá a gyakorlati alkalmazhatóság
feltételeinek statisztikai eszközökkel történő ellenőrzéséről ad rövid
áttekintést, összefoglalva a kutatás eredményeit.
A Tiebout-hipotézis analógiájára olyan megközelítést alkalmaztunk a
magyarországi helyi önkormányzatok mezoszintű működési kockázatának
elemzésére, amely a versenygazdaságból kölcsönözte a lehetséges
elemzési szempontokat. Az elméleti keret alapján bevezetett kockázati
indikátorok a sokasági elmozdulásokat több dimenzióban, érzékenyen
közvetítették számunkra. A működési kockázatértékelés aránytalan
működési kockázateloszlást mutat be a működési kiadások üzemméret
kategóriái szerint. A kutatás további lépéseiben a folyamat további
részletes elemzését, valamint az időhorizont kiterjesztését tervezzük, illetve
bővíteni szeretnénk az egyes önkormányzatok egyedi működési
kockázatértékelésére alkalmas elemzési eszköztárat.
Kulcsszavak: kockázatkezelés, közpénzügyi rendszer, önkormányzati
gazdálkodás
Bevezetés
A
hitelintézetek
működési
kockázatkezelésének
szempontjai
átültethetők az államháztartás pénzügyi-gazdálkodási döntéseinek
elemzésére. A hitelintézetek működési kockázatokkal összefüggő elméleti
és módszertani megközelítése jól alkalmazható a modern állam környezete
irányában tett felelősségvállalásának és kötelezettségvállalásainak
elemzésére. Ez az általános felelősségvállalás rendkívül összetett, konkrét
kötelezettségvállalások sokasága: a társadalmi, gazdasági, pénzügyi,
illetve természeti környezeti folyamatok stabilizálását, illetve ezek irányában
bizonyos jószágcsoportok előállítását és közszolgáltatások fenntartását
jelenti. A továbbiakban a működési kockázat fenti általánosítását az
államra, majd az állami működés helyi szintjére alkalmazzuk, amely a
hitelintézetekhez hasonlóan, speciális működési kockázati környezetben
fejti ki tevékenységét [Chernobai et. al 2007, Hansson 2005].
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A fogalmi keret rövid áttekintése
A kutatás során feltételeztük, hogy az államháztartásban egy-egy
működési bevételi és működési kiadási előirányzat tökéletesen kifejezi az
adott célterület intézményeinek és környezetének állapotát, illetve
információtartalma felbontható az adott tématerület hatásfaktorai szerint.
A fenti feltételezéssel a működési kiadási előirányzat, mint tervszám (eredeti
előirányzat), illetve mint tényleges kifizetés (teljesítési adat) egyaránt a
lehetséges környezeti információk teljességét hordozza. A tervadat az
időszak
elején
(t-1
időpontban)
létrejövő
érdek-egyensúly
információtartalmát tükrözi, a teljesítési adat (t időpontban) magában
foglal minden információt, amely a tervtől való eltérést magyarázza, illetve
az érdekeltek pozícióváltozásából ered. A működési bevételekre a fenti
feltételezés alapján ugyanez az állítás fogalmazható meg. Összefoglalva
azt állíthatjuk, a működési környezet hatásai együttesen az állampénzügyi
folyamatokban, a működési költségvetésben tükröződnek. Ez a
megközelítés alkalmas információt biztosít az államháztartás pénzügyigazdasági döntései működési kockázatainak top-down értékelésére [AllenTommasi 2001, Chernobai et al. 2007, Fama 1965, 1970].
A működési kockázat mértéke ugyanis egyaránt megközelíthető
felülről, egy összetett kockázatelemzés véletlen változójaként (top-down
approach), illetve alulról, következtető statisztikai eljárásokkal (bottom-up
approach). A pénzügyi elemzés egyik innovációja, a tőkeérték változást
több piaci faktorral jellemző regressziós egyenlet (a tőkeárazás
többfaktoros modellje) tartalmazza az utolsó tagot, a véletlen változót,
amely megjeleníti az adott entitás működési kockázatát. A szakértők között
konszenzus van abban, hogy ez a véletlen változó jó közelítést ad a
működési kockázatra, illetve proxy-ként használható. Kezdetben, amíg a
bank nem építette fel adatbázisait, külső információkból, illetve
párhuzamos elemzések eredményeiből vezetheti le működési kockázatait,
azaz felső közelítést alkalmazhat. Az adatgyűjtések előrehaladása lehetővé
teszi az alulról épített, következtető eljárások fokozatos bevezetését. A két
megközelítés hosszú távon, egymással párhuzamosan is alkalmazható, az
eredmények kontrollálhatóak és közelíthetőek [Chernobai et al. 2007
pp.67-83, Fama 1965, 1970].
A működési kockázat top-down értelmezése és levezetése az állami
intézményrendszer belső egyensúlyát, intézményeinek a környezet
igényeivel arányos és fenntartható állapotát fejezi ki. A működési
egyensúly a környezettől elvont erőforrások, illetve a környezet számára
kibocsátott javak között áll fenn. A működési kockázat jelenléte, statisztikai
ingadozása, illetve meglepetésszerű véletlen változása, speciális működési
feltételeket, állandó alkalmazkodási kényszert jelent az államháztartás
számára. A modern állam ezért belső szabályozórendszert tart fenn,
amellyel biztosítja működésének fenntarthatóságát. A szabályalapú
működés, a normativitás fékezi a rendszert érő külső hatások befolyását. Az
állami költségvetés szabályozási alapelvei egyöntetűen a pénzügyigazdasági,
illetve
társadalmi
környezet
irányában
stabilizáló,
kiegyensúlyozó állami szerepvállalás követelményét határozzák meg.
[Allen-Tommasi 2001, Botos 2014, Barr 2009, Musgrave – Musgrave 1989,
Stiglitz 2001, Szabó-Hámori 2006, Vigvári 2008]
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Statisztikai változók bevezetése
A kutatás során változókat definiáltunk, az empirikus vizsgálat céljaira. A
változókból működési kockázati indikátorokat számítottunk [Sándorné 2009,
2014].

Az abszolút működési kockázati indikátor (OR) – a működési
bevételek és kiadások különbsége – pénzegységalapú, véletlen változó.
Alkalmas a sokaság kockáztatott értékének kifejezésére.

A relatív működési kockázati indikátor (ROR) – a működési
bevételek és kiadások különbségének és a működési kiadásoknak az
aránymutatója – tiszta viszonyszám, szintén véletlen változó. Alkalmas a
kockázati kitettség kifejezésére.

Bevezettük az azonosított működési hiányok esetszámát leíró
n(ORt) mutatót, amellyel az adott t időpontra vonatkoztatható (például t
időponttal zárt időszak) működési hiányos helyzetek előfordulás számát
rögzítettük.
A meghatározott kockázati indikátorok tovább bonthatóak. Az
empirikus vizsgálat során a sokaság diszkrecionális döntésekre
alkalmazható részhalmazait, illetve az ezekre meghatározható kockázati
indikátorokat különböztettük meg.
Az abszolút működési kockázat eloszlásának analitikus elemzése a
magyarországi helyi önkormányzatok körében 2003-2012 között
Kutatásunkat az állam makroszintű szerepvállalása és működési
kockázata helyett a mezo szintre, a szubnacionális kormányzatok
rendszerére irányítottuk. A problématerületet ezzel a megközelítéssel a
mikro szinten jelentkező, mezo szintre általánosítható jelenségek
vizsgálatára határoltuk le. [Lengyel-Rechnitzer 2004, Szabó-Hámori 2006]
A helyi költségvetésekben pénzügyi kényszerként jelentkezik a helyi
adóztatás és a helyi közkiadási programok összhangjának megteremtése,
a fiskális ekvivalencia elve. A szabályszerűség érvényesülését a helyi
kormányzatok működési költségvetéseinek jelentős számú, adott állam
keretei között homogénnek tekinthető sokaságán, statisztikai eljárásokkal
vizsgálhattuk. A viszonylag nagy számosságú sokaság, illetve az adott
állam helyi kormányzatainak homogenitása nagy előnyt jelentett a
különféle államberendezkedésű országok államháztartásainak leíró jellegű,
összehasonlító vizsgálatához képest. A szubnacionális szint elemzésével
lehetővé vált, hogy az elméleti keretből formálisan levezetett állításokat
statisztikai érveléssel támasszuk alá [Sándorné 2009, 2014; Vigvári 2008].
A magyarországi önkormányzatokról széleskörű, kellően részletezett
szekunder adat állt rendelkezésre. Az adatokat az elméleti megközelítés
szerinti adatcsoportokba rendeztük, az empirikus kutatást a hazai
sokaságon végeztük el.
A Lehetséges Elemzési Megközelítések bemutatása
A Tiebout-hipotézis analógiájára olyan megközelítést alkalmaztunk a
helyi önkormányzatok mezoszintű működési kockázatának elemzésére,
amely a magángazdaságból kölcsönözte a lehetséges elemzési
szempontokat.
A
mintánk
a
versenyszabályozás
volt,
amely
célrendszerében, eszközeiben jellemzően kétféle szabályozói, illetve
ellenőrzési megközelítést alkalmazhat, a per se, illetve a rule of reason
típusú szabályozást, illetve ellenőrzési módszertant [Török 2011].
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A versenyszabályozás az amerikai és az európai versenypolitikában is
több mint egy évszázadon keresztül fejlődött. Amerikában hosszú időn át
részletes tartalmi mérlegelés nélkül vették figyelembe a versenyellenes
magatartás tényeit. Ez volt az esetek önmagukban való (per se)
szabályozói kezelése. A per se megközelítés lényege, hogy bizonyos fajta
üzleti megállapodások lényegükből fakadóan versenyellenesek, és szinte
sohasem indokolhatóak jogos üzleti megfontolásokkal [Török 2011].
A szakirodalom a múlt század hetvenes éveinek végére teszi ennek a
szigorú szemléletnek az átalakulását, és a mérlegelésen alapuló rule of
reason szabályozói magatartás előtérbe kerülését az amerikai
versenypolitikában. A változás lényege, hogy nem a törvényi tényállás
meghatározott elemei alapján hoz döntést a versenyt szabályozó hatóság,
illetve bíróság. A tényállás „mögé néz”, és közgazdasági elemzés
segítségével mérlegeli a versenyt torzító magatartás összetevőit, ezek rövidés hosszú távú hatását. Amennyiben a társadalmi jólétet a piaci
koncentráció, a versenyzői erőfölény érdemben nem befolyásolja, illetve
hosszú távon az adott ágazat fejlődését, illetve a társadalmi jólét növelését
okozza, akkor ez a szabályozási, illetve bírósági gyakorlat a törvényi
tényállás méltányos alkalmazását teszi lehetővé. A rule of reason
szemléletnek általában ott kell erősebben érvényesülnie, ahol a
versenyszabályok megsértéséből származó károkat szakszerűen össze lehet
hasonlítani azokkal a gazdasági, társadalmi és természeti környezeti
veszteségekkel, amelyek a szabályok mérlegelés nélküli alkalmazása miatt
keletkeznének13 [Török 2011].
Mezoszintű Működési Kockázatértékelés „Rule of Reason” Megközelítés
mellett
Először a rugalmasabb működési kockázatértékelést mutatjuk be a
magyarországi helyi önkormányzatok sokaságára a 2003-2012 közötti
időszakban. A kockázati kategóriákat ROR változó szerint, n(OR)-re
vonatkoztatva tartalmazza az 1. számú táblázat és ábra.

Jó példa erre az Egyesült Államok acéliparában felmerült versenyjogi eset. Ez az árháború egy
színlelt küzdelem volt, a US Steel és a Betlehem Steel nagyvállalatok között, melynek célja a
gyengébb piaci szereplők ellehetetlenítése volt. Első fordulóban a bíróság per se szemlélettel
erőfölényre törekvés miatt marasztalta el a háború kezdeményezőjét. Második szakaszban azonban
feltűnt a bíróságnak, hogy a háború igazi áldozatai a kisebb vállalatok. A fellebbviteli fórum ezért a
rule of reason eljárás mellett döntött, és alaposabb vizsgálat alá vette a piac szereplőinek
viselkedését. Ekkor derült ki, hogy a látszólagos árháború valójában az árak változtatásának
egyeztetésén alapult a két jelentős piaci befolyással bíró szereplő között, ezért másodfokon
kartellezés miatt marasztalták el a két nagyvállalatot. A kartellezés súlyosabb megítélésű
törvénysértés, mint az erőfölénnyel való visszaélés [Török 2011].
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1. számú ábra. A működési kockázati események gyakoriság eloszlása a
relatív működési kockázat kategóriái szerint
Forrás: Magyar Államkincstár adatai alapján saját szerkesztés
OR gyakoriság
eloszlása ROR
kategóriái szerint (%)
Kockázatmentes

2003.

7,74%

2004.

2005.

2006.

2007.

10,58%

6,03%

5,94%

2008.

2009.

2010.

10,03%

4,33%

8,24%

4,07%

2011.

2012.

6,79%

4,39%

Alacsony

10,39%

9,41%

10,68%

11,84%

9,85%

12,70%

10,61%

11,94%

9,41%

11,84%

Közepes

24,29%

24,10%

26,60%

27,23%

26,13%

28,08%

29,79%

31,08%

26,85%

29,56%

M agas

42,61%

39,48%

42,01%

38,66%

37,49%

39,07%

33,61%

36,36%

42,04%

38,03%

Nagyon magas n(OR)

14,69%

16,05%

14,31%

15,73%

15,84%

15,41%

16,58%

16,01%

14,69%

15,89%

0,28%

0,38%

0,38%

0,60%

0,66%

0,41%

1,17%

0,54%

0,22%

0,28%

100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Szélsőséges
Összesen:

100,00% 100,00% 100,00%

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%

15,00%

Magas

Nagyon magas n(OR)

10,00%

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

2003.
2012.

5,00%
0,00%

Jól látható, hogy a működési kockázati események gyakoriság
eloszlása a relatív működési kockázati szintekbe sorolt önkormányzatok
között viszonylag stabil a vizsgált időszakban. Ezt mutatja a jobb oldalon
elhelyezett grafikon, amely 2003 és 2012 sematikus, vonaldiagrammal
ábrázolt eloszlásképét vetíti egymásra. A többi vizsgált év közötti relációk
hasonló illeszkedést mutatnak. A magas és nagyon magas kockázati
kategóriákba sorolt önkormányzatok működési kockázati eseményeinek
gyakorisága hasonlóan stabil, állandó érték körüli statisztikai ingadozást
mutat a bal oldali ábrán.
Az abszolút működési kockázat értékösszegének százalékos eloszlását
mutatja a 2. számú táblázat és ábra.
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2. számú ábra. Az abszolút működési kockázat értékösszegének
százalékos eloszlása a relatív működési kockázat kategóriái szerint
Forrás: Magyar Államkincstár adatai alapján saját szerkesztés
OR értékösszeg
eloszlása ROR
kategóriái szerint (%)

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

Kockázatmentes*

0,00%

0,00%

0,08%

0,00%

0,00%

0,17%

0,00%

0,21%

0,45%

Alacsony

2,19%

1,37%

4,36%

4,30%

1,79%

13,63%

5,72%

11,84%

1,98%

1,25%

Közepes

36,31%

34,76%

44,25%

37,64%

22,39%

44,86%

36,51%

44,40%

12,16%

12,23%

M agas

50,26%

49,75%

39,70%

44,24%

56,58%

31,00%

44,18%

33,28%

56,52%

68,28%

Nagyon magas OR sum

11,05%

13,81%

11,02%

13,13%

15,32%

10,21%

12,54%

10,04%

28,69%

17,92%

0,19%

0,31%

0,60%

0,68%

3,92%

0,12%

1,05%

0,24%

0,20%

0,29%

100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Szélsőséges
Összesen:

100,00% 100,00% 100,00%

0,03%

*A kockázatmentes kategória 0 értékösszeget vett fel, ha valamennyi ide sorolt önkormányzat működési többlettel rendelkezett.
80,00%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

70,00%
60,00%
50,00%

40,00%

Magas

30,00%

Nagyon magas OR sum

20,00%

2003.
2012.

10,00%
0,00%

A rule of reason megközelítést ROR kategóriaváltozó kialakítása során
érvényesítettük mind a kockázati események gyakoriság eloszlásának,
mind az abszolút működési kockázat értékösszeg eloszlásának
bemutatásánál. ROR folytonos változó eloszlásképe alapján minden
vizsgált évben újra definiáltuk a kockázati kategóriák határoló pontjait. A
mezoszintű elmozdulásokat, amelyeket ROR, illetve OR sokasági átlagának
változása fejezett ki az egyes évek között, ROR szóródási tartományának a
sokasági átlaghoz viszonyított felosztásával semlegesítettük. Ezzel a szélre
kerülő önkormányzatokat nem feltétlenül büntettük a teljes sokaság
kockázati szintjének növekedése miatt, azonban jelentős elmozdulásuk a
sokaságban már kockázati kategóriaváltozást jelentett. A felosztást az
átlagtól számított standardizált szórásegységekkel végeztük, az átlagtól
jobbra és balra három kategóriát létrehozva. Az átlag a közepes kockázati
kategória felső határoló pontja, illetve a magas kockázati kategória alsó
határa. A kockázati kategóriák fenti kialakítása a költségvetési
aranyszabály szigorú követelményéhez képest jelentős tolerancia szintet
hagyott az ordinális értékelési skálán, a kockázatmentes kategória a
sokasági elmozdulásoktól függően jelentősen az elvárt 0% fölé
emelkedhetett, elérhette és meghaladhatta a 10%-ot is.
Az abszolút működési kockázat értékösszegének relatív működési
kockázati kategóriák szerinti eloszlása azonban jelentős szerkezeti
átrendeződést mutat, a rugalmas és megengedő megközelítés mellett is. A
magas és nagyon magas kockázati kategóriák OR értékösszege jelentősen
felszökött 2012-ben, ezt mutatja a bal oldali ábra az előző oldalon. Ez olyan
sokasági átrendeződésre utal, amely a nagyobb értékösszegű abszolút
működési kockázattal (kockáztatott értékkel) rendelkező önkormányzatok
elmozdulását jelenti a nagyobb relatív működési kockázat (kockázati
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kitettség) irányába. A jobb oldali ábrán, OR értékösszegének 2003-as és
2012-es kategóriák szerinti eloszlásának összehasonlítása mutatja a
mezoszintű súlyszerkezet jelentős eltolódását a magasabb kockázati
kategóriák felé. Úgy is fogalmazhatunk, egyre nagyobb súllyal kerültek a
nagyobb üzemméretű önkormányzatok a magas és nagyon magas
kockázati kategóriába. A folyamatot számos forrásból ismerjük, ugyanakkor
az elméleti keret alapján bevezetett kockázati indikátorok a sokasági
elmozdulásokat rendkívül érzékenyen közvetítik számunkra. A folyamat
analitikusan tovább részletezhető, illetve eljuthatunk az egyes
önkormányzatok egyedi kockázatértékeléséig.
A felvázolt rule of reason típusú megközelítés az önkormányzati
feladatok finomhangolására, az egyes kockázati csoportok szerinti
differenciálására, ágazati szabályozások hatásvizsgálatára alkalmas, illetve
adekvát ellenőrzési megközelítés a vizsgálati helyszínek válogatásakor.
Mezoszintű Működési Kockázatértékelés „Per Se” Megközelítés mellett
Az előző alfejezetben bemutatottnál itt sokkal szigorúbb elemzési
feltételeket alkalmaztunk. Az üzemméret szerinti eloszlást három
kategóriába
soroltuk
(átlagalatti,
átlagos,
átlagfeletti),
és
az
összeghatárokat rögzítettük a vizsgált időszakra. Az első határoló pont a
félmilliárd forintos működési kiadási főösszeg, a másodikat egymilliárdnál
jelöltük ki. Figyelembe vettük a működési kiadások (g) rendkívül szélsőséges
mezoszintű eloszlásképét és kronologikus átlagát. A kategorizált üzemméret
szerinti eloszlást mutatja be a 3. számú táblázat és ábra.
3. számú ábra. A működési kockázati események gyakoriság eloszlása,
valamint az abszolút működési kockázat értékösszegének eloszlása az
üzemméret kategóriái szerint (százalékban)
Forrás: Magyar Államkincstár adatai alapján saját szerkesztés
Megnevezés

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

OR értékösszeg eloszlása g kategóriái szerint (%)
átlagalatti
átlagos méretű
átlagfeletti OR sum
Összesen:

27,86%

27,92%

26,69%

26,84%

23,27%

23,43%

25,43%

22,45%

12,96%

10,51%

7,41%

7,85%

8,39%

8,18%

8,50%

10,14%

12,45%

11,54%

6,98%

11,09%

64,73%

64,23%

64,92%

64,98%

68,23%

66,43%

62,12%

66,00%

80,06%

78,40%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

OR gyakoriság eloszlása g kategóriái szerint (%)
átlagalatti

88,50%

87,59%

86,28%

85,85%

85,20%

83,67%

83,13%

82,69%

82,06%

74,13%

átlagos méretű

4,93%

5,27%

5,98%

6,13%

6,63%

7,61%

8,02%

8,46%

8,40%

12,89%

átlagfeletti n(OR)

6,57%

7,14%

7,75%

8,02%

8,17%

8,72%

8,84%

8,84%

9,54%

12,98%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Összesen:
90,00%

100,00%

80,00%

90,00%

70,00%

80,00%
70,00%

60,00%

60,00%

50,00%

átlagalatti

40,00%

átlagos méretű

30,00%

átlagfeletti OR sum

átlagalatti

50,00%

átlagos méretű

40,00%

átlagfeletti n(OR)

30,00%

20,00%

20,00%

10,00%

10,00%

0,00%

0,00%
2003.

2006.

2009.

2012.

2003.
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2006.

2009.

2012.

A per se típusú működési kockázatértékelés már aránytalan működési
kockázateloszlást mutat be a működési kiadások kategóriái szerint. Az
önkormányzatokkal foglalkozó pénzügyi és közigazgatási irodalom az
elmúlt évtizedekben részletesen feldolgozta a rendszer üzemméret
problémáit. A helyi önkormányzatok szélsőséges eloszlásképe is jelezte
számunkra, hogy a helyi önkormányzati rendszer aszimmetriákat rejt
magában. A fenti ábrák szemléletesen mutatják, hogy a helyi
önkormányzatok 7-13%-ában koncentrálódott az abszolút működési
kockázat értékösszegének 64-80%-a 2003-2012 között.
A felvázolt per se megközelítés a működési kockázatok mérséklésére
irányuló központi kormányzati beavatkozások, központi finanszírozási
döntések, az ellenőrzési programok célterületeinek válogatása során
alkalmazható. A felvázolt kockázati kategóriák mentén önkormányzatra
lebontott, egyedi kockázatértékeléseket is végezhetünk.
Összefoglalás, következtetések
A nagyobb értékösszegű abszolút működési kockázattal (kockáztatott
értékkel) rendelkező önkormányzatok elmozdulását érzékeltük a nagyobb
relatív működési kockázat (kockázati kitettség) irányába. Az elméleti keret
alapján bevezetett kockázati indikátorok a sokasági elmozdulásokat több
dimenzióban, érzékenyen közvetítették számunkra. A folyamat analitikusan
tovább részletezhető, illetve eljuthatunk az egyes önkormányzatok egyedi
kockázatértékeléséig.
A kutatást módszertani irányban is célszerű elmélyíteni. A pénzügyi
elemzésekben elfogadott mutatószám rendszerek mintájára összetett,
részletesen alábontott indikátorok konstruálhatók, amelyekkel a működési
kockázati folyamatok részletes jellemzőit tárhatjuk fel. A kutatás során
bevezetett módszertan komplex módon, az egyes államok helyi
kormányzati rendszerének empirikus elemzésére is alkalmazható. Az
államháztartás működési kockázatainak nemzetközi összehasonításra
alkalmas elemzési módszertani kerete, a nagy számban elvégzett szektor
szintű vizsgálat tapasztalatainak felhasználásával állítható össze. Ez a
fejlesztési irány egyaránt bővíti a módszertan gyakorlati alkalmazási
lehetőségeit, illetve további, előre nem tervezhető elméleti és módszertani
eredményeket is hozhat.
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A karrierfejlődés lépcsőit vizsgáló kérdőíves módszer kifejlesztése
Bognár Tamás
Széchenyi István Egyetem RGDI Győr Magyarország
Absztrakt
A személyiségfejlődés egy kiemelt fontosságú színtere a karrier, mely
együtt halad a személyiség érésével. Az egymásra épülő szakaszok
modellje [Erikson 1956] a krízisek fejlődéssel összefonódott hatását
hangsúlyozza. A munkakörben való beválás irodalma leginkább egy adott
munkavállaló alkalmasságát statikus megközelítéssel igyekszik előre jelezni.
A kutatók leginkább a kiválasztás módszereit hasonlítják össze, ugyanakkor
többségben olyan módszereket említenek, melyek egy jelölt jelen idejű
profilját képes meghatározni. Az érési jelenség dinamikus leírására kevés
kutatás található. Adódott a kérdés, hogy található-e olyan módszer,
amelyik a jelöltek jelen idejű összehasonlítása helyett az érés alakulására
fókuszál. Ebben a tanulmányban olyan kérdőíves módszer kidolgozását
mutatom be, amely alkalmas arra, hogy azonosítsa a karrierút egymásra
épülő kríziseit, sőt, annak dinamikáját is meghatározza. Ehhez előzetesen
interjúk során felállítottam egy lehetséges krízis-kifejlődési modellt. A
tanulmány a kérdőíves módszer kidolgozására, a validálási folyamatra
fókuszál: az egyes változókra kérdéscsokrainak kialakítására; bizonyos
pufferváltozók
beállítására;
a
lehetséges
statisztikai
módszerek
kiválasztására; illetve az egyes változók elnevezésére.
Kulcsszavak: karrier, fejlődés, krízis, kérdőív, validálás
Bevezetés
Az utóbbi évtizedekben a szakirodalom kiemelten foglalkozott a
munkakörben való beválást előrejelző különféle kiválasztási módszerek
ismertetésével,
validitásával.
A
különböző
tanulmányok
egyre
gyakorlatiasabb, használhatóbb modelleket írtak le arra, hogyan lehet az
egyes jelöltek alkalmasságát és teljesítményét előre jelezni. Felmerül
azonban két gondolat, amelyet a módszerek validitásának vizsgálatakor a
kutatók nemigen tudtak megkerülni. Az egyik, hogy a beválások
elemzésénél csak a kiválasztás nyerteseit tudjuk megítélni, azoknak a
jelölteknek a be nem válását nem tudjuk igazolni, akik a kiválasztás
eredményeként nem nyerték el az adott pozíciót. A másik, hogy bár az
elnyerhető pozíció szükséges készségeinek meglétét tudják mérni a kutatók
és a gyakorlati szakemberek – ezeket hívjuk potenciáloknak, azonban a
felszínre kerülésük tekintetében leginkább csak referenciából tudunk
előrejelzéseket tenni. Az adott készség felszínre kerülését sok egyéb, akár a
jelölt személyétől független tényezők is befolyásolhatják, pl. a vezetőjének
a rátermettsége, a munkatársak támogató légköre. Sőt, az elvárások
fókuszált feszítőereje nélkül még a meglévő és felszínen lévő készségek is
képesek elszunnyadni. Emiatt célszerű lehet olyan modellt keresni, amely az
eddig ismert statikus modellekhez képest az adott jelöltben rejlő
lehetőségek felszínre kerülésére is tud előrejelzést adni. Sőt, amennyiben
nem az egyetlen cél a kiválasztás, a fejlesztés során annak a dinamikáját is
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ismernünk kell, hogy egy-egy munkavállaló karrierfejlődése, érése mitől
lassul meg.
Elméleti háttér
A téma aktualitása egyre inkább fokozódik, hiszen a legfontosabb
erőforrás, a tudás hordozója maga az ember [Bencsik 2009]. A
tudásmenedzsment emberi oldalú megközelítésének egyik fő célja, hogy
az egyének képesek legyenek a tudásukat olyan módon szervezni,
fejleszteni és olyan módon alkalmazni, hogy ez a szervezeti tudást szolgálja
[Martensson 2000]. Számos tanulmány hangsúlyozza például az assessment
center előnyét abban a tekintetben, hogy a jelöltek közötti különbséget
ezzel lehet a lehető legjobban kimutatni [Krause and Gebert 2003; Livens
és mtsai 2003]. Bizonyos tanulmányok azt a gyakorlatot keresik, amelyben
az egyes kiválasztási módszerek vegyítése jól működik, az egyes
megközelítések előnyei kiegészítik egymást, és a hibázást ezzel minimálisra
csökkentik. A tanulmányok alapján elmondható, hogy míg a jelöltek
összehasonlításában és az előrejelzésben nehéz megkerülni az assessment
centert [Jones és munkatársai 1991], a potenciálok felmérésében a
pszichológiai tesztek teszik hozzá a legtöbbet a kiválasztás objektivitásához.
Mindezek mellett a mélyinterjú haszna is megmutatkozik, bár ez erősen
függ az interjút készítő személy felkészültségétől [Carless 2009]. Erikson
[Erikson 1967] az egó fejlődését nyolc szakaszra bontja, melyek
mindegyikében egy jellemző krízis megoldása jelenti a továbblépést. A
megrekedés pedig meggátolja azt, hogy egy következő szakasz kihívásai
foglalkoztassák a fejlődő személyiséget. Megközelítésemben a karrier érési
folyamataiban
is
kerestem
olyan
törvényszerűségeket,
melyek
működésükben hasonlítanak Erikson fejlődési szakaszainak működésére és
magyarázhatják az egyes készségek felszínre kerülését vagy „bent
maradását”, újabb megközelítést adva a tudásmenedzsment számára,
mellyel akár vállalati, akár egyéni szinten elősegíthető a tudás azonosítása,
illetve fejlesztése [Bencsik 2009]. Munkám gyakorlati célja az volt, hogy
megalkossak egy olyan módszert, mely a személyek karrier során
tapasztalható érési folyamatainak aktuális képét mutatják ki olyan
dinamikus módon, hogy a következő fejlődési lépcsőre való kész-séget
pontosabban előre lehessen jelezni. Törekvésem az volt, hogy egy olyan
kvantitatív módszert, kérdőívet alkossak, amely egyrészt a lehető legjobban
megközelíti a pontosságában és érvényességében a személyes felmérés
eredményeit, azonban kellően gyorsan végezhető ahhoz, munkavállalók
nagy számát lehessen vele vizsgálni, és a karrier lépcsőinek mentén
jellemző
trendeket
lehessen
kimutatni.
További
cél
ennek
hasznosíthatósága, ugyanis ennek segítségével a tudásmenedzsment
eszköztárában hatékony fegyvertényt jelenthet, ha a vállalat emberi
erőforrás aktivitásaként a karrier megrekedéseit, esetleg az alkalmazottak
bizonyos csoportjának regressziós hajlamát időben detektálni lehet. A
következőkben bemutatom ennek a módszernek a kialakítását.
Módszer, minta
Előzmények
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A kérdőíves módszer kidolgozásának kvalitatív előzményei voltak,
melyek a hipotézisek felállításában nyújtottak segítséget. Ugyanakkor
módszertanilag is megfogalmazódtak bizonyos lehetőségek, melyek
megkerülhetővé tették, hogy a válaszolók igyekezzenek megfelelni a
kérdezőnek, pl. ha azt kérdeznénk valakitől, hogy képes-e stratégiailag
gondolkodni, érthető törekvést sejthetnénk, hogy jobb színben tűntesse fel
önmagát. Ez azonban befolyásolná a kérdőív érvényességét. A kvalitatív
feltárás során észrevehetőek voltak az egyes szakaszokra jellemző egyedi
kihívások, melyekhez releváns frusztráció tartozik. Az egyes krízis lefutásának
folyamatára pedig utalnak jellemző elhárítási mechanizmusok, megküzdési
stratégiák. A személyekkel történő interjúkban ezeket a jeleket térképeztem
fel.
Karrier tanácsadás
Ezt követően elemeztem 50 olyan személlyel folytatott konzultációs
beszélgetést, akik ugyanannál a nagyvállalatnál karrier tanácsadáson
vettek részt önkéntes ambíciótól vezérelve. A munkavállalókkal a
tanácsadást magam végeztem. Az ülés során a beszélgetés vázlata szerint
a munkavállalók határozták meg a beszélgetés célját, igen gyakran ezt
követően az ambíciójukat, majd közösen elemeztük az oda vezető eddigi
és a következőkben megtervezhető utat. A karrier tanácsadások
legtöbbjénél az előrelépés megrekedését lehetett azonosítani, amelynél
azonosíthatóak voltak bizonyos krízisek [Bognár 2013], melyek
dinamikájukban sokban emlékeztettek az eriksoni fejlődési szakaszokra. Ez
alapján tűnt megállapíthatónak, hogy az egymásra épülő krízisek milyen
szakaszokat jelenítenek meg. Kirajzolódtak továbbá az egyes krízisek
dinamikáját megjelenítő krízisszakaszok.
Állásinterjúk
A következő lépésben elemeztem 51, állásra pályázó interjúját,
mégpedig azokat a jelölteket, akik az adott pozícióban bejutottak a
fordulók során a legjobb három közé. Igyekeztem olyan pozíciókat
választani, amely egy nagyvállalat vertikumában a lehető leginkább
keresztmetszeti képet mutat. A pályázott pozíciók: key account manager,
területi képviselő, credit controller, telesales munkatárs, kereskedelmi
igazgató. A jelölteket strukturált mélyinterjú módszerével magam
kérdeztem ki, mikro AC elemek felhasználásával munkaerő-közvetítő
irodában.
Kérdőív elkészítése
A feltárási szakaszt követően a következő lépés egy nagyobb mintán,
gyorsabban végezhető kvantitatív vizsgálat kidolgozása volt. Ehhez a
kérdőív módszerét választottam. A kérdések elkészítésénél figyelembe
vettem, hogy a kríziseknek milyen járulékos jeleit tapasztaltam a feltárás
kvalitatív szakaszában. A kvantitatív módszer kidolgozásánál igyekeztem
egyértelműen a jellemző stressz, a jellemző megküzdési stratégia és a
jellemző elhárító mechanizmus alapján feltérképezni a válaszoló lehetséges
elhelyezkedését a karrier fejlődési lépcsőkön. A kérdőív kitöltetését először
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kis mintán végeztem el annak érdekében, hogy a félreérthető vagy a
kétértelmű, esetleg irreleváns kérdéseket javíthassam, vagy kivehessem a
kérdőívből. A válaszolásra többféle módszert alkalmaztam. Egyrészt
munkahelyi élethelyzeteket soroltam fel, melyek eléggé általánosak ahhoz,
hogy a hierarchia minden szintjén dolgozó képes legyen saját élményt
behelyettesíteni, másrészt hozzárendeltem választható lehetséges
válaszokként az egyes szakaszokra jellemző frusztrációt. Minden lehetséges
válasz esetén el kellett döntenie a válaszolónak, hogy 1-5-ig milyen
mértékben érzi igaznak saját magára nézve az állítást. Erre azért volt
szükség, hogy a magas érték több válasz esetén történő megjelenése
adott esetben cáfolhassa a szakaszok egymásra épülésének hipotézisét. A
kérdőív itemeit legtöbbször állításokban fogalmaztam meg. Erre példa:
Egy nehéz helyzet megoldásakor legtöbbször az dühít, hogy
a)
miért kell nekem döntenem, ha a feladataim ellentmondásba
kerülnek.
b)
hamarabb megcsinálnám magam, mint hogy kiosztom
olyanoknak, akiknek ehhez túl sok mindent kéne elmagyarázni.
c)
miért kell a célok elérésére koncentrálás helyett azon aggódnom,
hogy még a célt is nekem kéne kitalálni.
d)
ha egy aktivitás szakmailag jó, miért kell azon aggódni, hogy ez
milyen egyéb érdekekkel ütközik.
e)
jelen pozíciómban a vállalat jövőbe vezetésére kéne
koncentrálom, de az én feletteseim azt szeretnék látni, hogy a minden
részletbe beleártom magam.
Fókuszcsoport
A kvalitatív eszköz próbatesztelését követően a kitöltő személyek
néhányának, illetve egy nagyvállalat HR osztályáról a kiválasztásért és a
tréningekért és a fejlesztésért felelős vezetőjének, a vállalat HR
igazgatójának részvételével fókuszcsoportot szerveztem annak érdekében,
hogy megvizsgáljuk a teszt használhatóságát és a vizsgálatának
pontosságát. Szerettem volna eldönteni, hogy a vállalat életében, illetve a
humán
erőforrás
folyamatok
szempontjából
fontos
hipotézisek
fogalmazódtak-e meg. Képes lesz-e a diagnosztikai eszköz arra, hogy
hathatós segítséget nyújtson a munkatársak kiválasztásához, a fejlesztési
folyamatok, tréningek megszervezéséhez stb. Kíváncsi voltam továbbá,
hogy milyen észrevételekkel, javaslatokkal tudják a gyakorlati szakemberek
gazdagítani a tudományos vizsgálat irányát. A fókuszcsoport
megbeszélésének tematikája a következő elemekkel zajlott.
1.
Bemutattam a vizsgálat alapjául szolgáló modellt, a keresett
kríziseket és azok szakaszait.
2.
Bemutattam egy független alany kérdőívének értékelését.
3.
Megkértem a résztvevőket, hogy fogalmazzák meg legfontosabb
aggályukat, a legfontosabb kérdéseket, amikre kiválasztás, tudásfejlesztés,
illetve
egyéb
munkájuk
során
a
karrierrel
kapcsolatban
megfogalmazódnak.
4.
Kötetlen vitát generáltam, melyben a témával kapcsolatos
asszociációkat, kérdéseket igyekeztem szintetikus vitában tartani, a
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megállapításokat,
észrevételeket
regisztrálni,
hogy
a
szükséges
pontosítások elvégezhetőek legyenek a kérdőíven, illetve az értékelésén.
Tudományos kérdések
A módszertan megközelítései leginkább munkahipotézisnek, illetve
feltételezésnek a megfogalmazódásához vezetett, melyeket a
következőkben foglaltam össze.
1.
Igazolható-e, hogy egy nagyvállalat munkavállalói 5 csoportba
sorolódnak a karrier érettsége alapján?
2.
Valószínűsíthető-e, hogy a lépcsők közötti fejlődési átmenetet
szükséges krízisek váltják ki?
3.
Várható-e, hogy a krízisek elemzésével pontosíthatóak az eddigi
beválási mutatók?
4.
Adhat-e a krízisek elemzéséhez fontos dimenziót a szakaszok
jellemző attitűdje?
5.
Tapasztalható-e, hogy az egyes krízisek jó és rossz megoldásai
vezethetnek a tudás hasznosulásához illetve regressziós folyamatokhoz?
Eredmények
Karrier tanácsadás
Az tanácsadási folyamatok során megfogalmazható egyes szakaszok
címeit a jellemző szerep alapján állapítottam meg. Ezek a címek némely
esetben
hasonlítanak
egy-egy
munkakör
elnevezésére,
de
értelmezésemben valamelyest elválnak ettől.
1.
2.
3.
4.
5.

Végrehajtó
Tapasztalt munkatárs
Operatív vezető
Stratéga
Felsővezető

A tanácsadás tapasztalatai azt mutatták, hogy a krízis felismerésére és
megoldására tett erőfeszítések meglendítették az érési folyamatot.
Észlelhető volt, hogy az egyes krízisekhez való hozzáállás rendszerint négy
különböző krízisszakasz valamelyikéhez igazodik. A krízis felismerése,
megértése az alanyok részéről segített a célok kiválasztásában, ebből a
tanácsadás sokat tudott meríteni.
Állásinterjúk
A karrier tanácsadáshoz hasonlóan az öt fejlődési lépcső, valamint a
krízisek dinamikáját leíró szakaszok itt is megfigyelhetőek voltak. Amikor
megvizsgáltam a pozíciót elnyerő jelölteket (17), akkor ebből 12 a nyert
krízis szakaszában volt, 5 pedig a kifejlődött krízis szakaszában. Egy jelölt
sem nyerte el a pozíciót, akik ne haladták volna meg a Q2-es szakaszt. Az
elutasításra került jelöltek (34) közül 18-an voltak besorolhatók a krízis első
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kihívásait jelentő Q2-es szakaszba, 11-en a Q3, öten pedig a Q4-es
szakaszba. A négy krízisszakaszt az 1. ábra szemlélteti megfelelően.

1. ábra A krízis fejlődési dinamikája
Saját szerkesztés 2014
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Tesztkészítés
A tesztbatériában a jellemző frusztrációra vonatkozó kérdések
segítségével soroltam be az adott válaszolót valamelyik karrier lépcsőbe, a
megküzdési stratégia, illetve az elhárító mechanizmus jellege pedig az
adott krízis kifejlődési szakaszára utalt. Ennek segítségével mind az öt
karrierlépcső esetén négy lehetséges szakaszt állapítottam meg. A tesztet
11 fővel töltettem ki, az eredményeket pedig megbeszéltük, hogy fény
derülhessen arra, ha valamelyik kérdés zavart okoz, illetve azért, hogy az
értékelés esetleges anomáliáit azonosítani tudjam. A visszajelzések alapján
néhány kérdést megváltoztattam, illetve pontosítottam. Nagymintás
tesztelés előtt tervezem, hogy minden változóra több hasonló módon
teszek
fel
kérdéseket,
hogy
a
teszt
érvényességét
jobban
megalapozhassam. Az értékelés tapasztalatai alapján úgy értelmezhető,
hogy az egyes lépcsők „krízis előtti” szakaszai (1. ábrán a Q1-es szakasz)
arra alkalmasak, hogy puffer változót jelentsenek az előző krízisek bármely
aktív állapota számára. A Q1-es szakaszra adott válaszok arra utalnak,
hogy az adott krízisre jellemző frusztráció még nem merült fel. A „nyert krízis”
szakaszok (1. ábrán a Q4-es szakasz) azonban egybeeshetnek a következő
lépcsőnél a krízis első kihívásait megcsillantó szakasszal.
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Fókuszcsoport
A felmerülő kérdések alapján összefoglalható, hogy a használhatóság
állt a résztvevők figyelmének középpontjában. Az egyik legfontosabb
felismerés, amire a teszt alkalmasságának vitája közben jutottunk, hogy
nem váltja ki az eddigi potenciálméréseket. Azokban az esetekben, amikor
a pszichológiai teszt nem mutat ki lappangó készségeket, a toborzási
menedzser a karrier lépcsőket vizsgáló tesztelés nélkül is könnyen hoz
elmarasztaló döntést. Azokban az esetekben, amikor viszont a bent
szunnyadó készség kimutatható egy jelöltben, két dolog miatt is fontos
eszköz az ebben a tanulmányban említett vizsgálati eszköz. Az egyik, hogy
középtávú előrejelzést lehet tenni a jövőbeni tényleges teljesítményre
vonatkozóan, és várhatóan az eredményesség akadályát vagy
megoldását is azonosítva. A másik, hogy elmarasztaló értékelés esetén a
kiválasztás ugyan képes ígéretesebb jelöltnek adni a lehetőséget, azonban
egy másik humán erőforrás folyamat, a fejlesztés nem tudja megkerülni az
adott jelölt, munkavállaló megrekedt krízisét. A krízis kifejlődésének
azonosítása, tudatosítása nagyban segít a fejlesztési folyamat
megtervezéséhez. Azonban nem csak egyéni szinten. Ugyanis amennyiben
a vállalat feltérképezi az adott krízisekbe sorolható munkavállalóit, akkor
karrierlépcsők szempontjából eltérő, de homogén csoportok hozhatók létre
és a fejlesztés módszerei is a krízis feldolgozásának mentén szabhatók
testre. Nagymintás tesztelés esetén ehhez faktoranalízis végezhető,
melynek segítségével az adott csoportok kirajzolhatók.
Következtetések
A következtetéseim a módszer használhatóságára vonatkoznak. Ennek
egyik aspektusa az egyén fejlődési útjának segítése, melyben a krízisek
azonosítása, tudatosítása és a nyertes krízis elérésének mintája játszanak
fontos szerepet. A másik aspektus alapján pedig felértékelődik a vállalati
szempont, ahol a humán tőke gyorsabb, nagyobb megtérülést hozó, és – a
személyiségfejlődés karrierre vonatkozó aspektusából következően – egyre
motiválóbb kiaknázását lehetünk képesek megvalósítani. A fókuszcsoport
visszajelzései alapján a résztvevők leginkább azt várják a diagnosztikai
eszköztől, hogy adjon magyarázatot a be nem válásra, a frusztráció okozta
fluktuációra, illetve ezeket jelezze előre. További lehetséges felhasználási
terület az, hogy ha a vállalat dolgozóinak jellemző krízisei, illetve munkaköri
küldetésekhez
kapcsolódó
szerephárításai
azonosíthatók
és
csoportosíthatók, ezzel a humán erőforrás stratégiai irányainak is eszközök
adhatók. A fókuszcsoport során bíztatónak ítélték a vezetők, hogy egyes
lemorzsolódási folyamatokba is mélyebb betekintés nyerhető, illetve
időben észlelhetőek és megelőzhetőek a fluktuációs és elvándorlási
jelenségek a vállalatnál, ezzel a toborzás helyett a nagyobb, hosszabb
távú stabilitást ígérő fejlesztési, karriermenedzselési eszközök felé tolódhat el
a hangsúly.
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A felhasználói aktivitás növelésének lehetőségei az elektronikus
közigazgatási szolgáltatásokban
Pásztor Márta Zsuzsanna
Szent István Egyetem, Gödöllő
Popovics Attila
Szent István Egyetem, Gödöllő
Absztrakt
A hazánkban 2003 óta folyó e-közigazgatási fejlesztések elméletben
számos előnnyel kecsegtetnek az állam apparátusa és polgárai számára. A
megvalósult magyar fejlesztések azonban úgy tűnik nem feltétlenül
találkoznak az ügyfelek szükségleteivel, a szolgáltatások igénybevétele
ugyanis rendkívül alacsony szinten mozog. A probléma megoldására
elsősorban informatikai kihívásként tekintenek a döntéshozók, amelynek
azonban csak a felhasználók egy részének vonatkozásában van
létjogosultsága, ugyanis az internettel rendelkező és azt aktívan használók
sem fordulnak az e-közigazgatás szolgáltatásai felé.
A szituációs vezetés elmélete azonban egy olyan megközelítésre
inspirál, mely által az elektronikus közigazgatás szolgáltatásainak
igénybevételéről eltérő attitűddel rendelkező célcsoportok különféle
támogatás kaphatnak. Az eredeti H-B modell megfelelő módosítással és
átértelmezéssel alapjául szolgál egy a politikatudomány, a marketing, a
public relations, a közigazgatás-tudomány eszköztárából merítő komplex
eszközrendszer megalapozásához, mely az állampolgárokat az informatikai
eszközökkel való ellátottságuk, tudásszintjük és az elektronikus
szolgáltatások elfogadottsága alapján ösztönözheti az elektronikus
közszolgáltatások igénybe vételére.
Kulcsszavak: elektronikus közszolgáltatások, másodlagos digitális
egyenlőtlenség, szituációs vezetés, politikai marketing
Bevezetés
Az elektronikus közigazgatás igazgatástudományban elfogadott
definíciója
szerint:
„a
közszféra
valamennyi
külső
és
belső
kapcsolatrendszerének
gyökeres,
tudásalapú
átalakítása
és
racionalizálása, valamint szolgáltató jellegű újjászervezése – az információs
kommunikációs technológiai alkalmazások közüzemszerű használata
révén” (Tózsa, 2008). A szélesen vett e-közigazgatásból jelen dolgozatban
a központi (kormányzati) szervek állampolgárok felé nyújtott elektronikus
szolgáltatásainak használati szokásait elemezzük, szinonimaként alkalmazva
az elektronikus közigazgatás és e-kormányzat kifejezést.
Magyarországon hosszas társadalmi egyeztetés után 2003 14 -tól
kezdődött az elektronikus kormányzati szolgáltatások fejlesztése, az első
látható jele a különféle közigazgatási szervek weblapjainak és az azon
található általános és statikus információk megjelenése volt. A következő
lépésben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok jelentek meg a
weboldalakon, melyet azonban kinyomtatva, hagyományos úton kellett
14

Kezdőpontként itt az első jogforrást, a 1126/2003 (XII. 12) Kormányhatározatot számítjuk.
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megküldeni a hatóság részére. A második fejlettségi szinten az interaktív,
ellenőrzött dokumentum-kitöltés és visszajelzés történik, de hagyományos
elemeket is tartalmaz, pl.: határozatközlés, díjfizetés. A valódi online
ügyintézés tranzakciós szintjén az űrlapok és azok ellenőrzése mellett a díjak
megfizetése és a hatósági közlés is elektronikusan zajlik. Ez a szint alapozza
meg az integrációs fázist, amikor a közigazgatás szervei együttműködnek
az állampolgárok és a vállalkozások különféle élethelyzeteinek
megoldására. A fejlesztések következő irányvonalát a felhasználókkal való
kölcsönös együttműködés jellemzi.
A fejlettségi szintek értékelése és mérési módszere jelentősen változott
az EU – így a tagállam Magyarország számára is –, a kínálat-orientált,
megvalósítási szintekre koncentráló irányszámok (Molnár, 2007) mellett a
felhasználói aktivitás – az állampolgári igények felmérése és visszajelzések
beépítése a szolgáltatásokba – kap egyre nagyobb hangsúlyt (lásd: 1.
ábra).
1. ábra Az e-közigazgatási szolgáltatások fejlettségi szintjei
Forrás: Capgemini, 2014

EU teljesítmény értékelés 2012-ig

Összetettség

használat mérése

Interakció

EU teljesítmény értékelés 2010 -ig
Integráció

kínálat mérése
Tranzakció
Kommunikáció
Információ

Elektronikus
közigazgatási
szolgáltatások
fejlődése

Az e-kormányzati szolgáltatások előnyeit az Európai Bizottság (2010)
közleménye alapján az alábbiakban foglalhatjuk össze:

költséghatékony lehetőséget kínálnak a lakosság és az üzleti élet
résztvevőinek jobb kiszolgálására;

lehetőséget adnak a részvételen alapuló, nyílt és átlátható
kormányzás megteremtésére;

pénzt és időt takarítanak meg mind a közigazgatás, mind a
lakosság és a vállalkozások számára;

a környezeti adatok és a környezettel kapcsolatos információk
megosztása révén képesek csökkenteni az éghajlatváltozás, az ember
okozta és a nem ember okozta katasztrófák kockázatát is.
Szolgáltatások és igénybevételük
A központi közigazgatás szolgáltatási kiindulópontját a Kormányzati
Portál (magyarorszag.hu) adja, mely egy szerepben gyűjtőportál,
elektronikus one-stop-shop és központi azonosító rendszer, single sign-on
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(SSO) autentikációs felület. Ez utóbbi funkciójában az ún. ügyfélkapu
hozzáféréssel rendelkező ügyfelek azonosítását végzi el, ezáltal hitelesnek
tekintett módon küldhetőek elektronikus dokumentumok, on- vagy offline
űrlapok az elektronikus közigazgatási ügyintézést lehetővé tévő
intézményeknek. Az ügyfélkapu hozzáférés létrehozása az ügyfél személyes
megjelenésével történik, a létesítésre kijelölt regisztrációs szervek
(kormányhivatalok, adóhivatal, posta, konzuli képviselet) előtt 15 .
Gyűjtőportál funkciójában elérhetőek mindazok az elektronikus információk
és szolgáltatások, melyeket a közigazgatási hatóságok és szervek nyújtanak
az állampolgárok (és vállalkozások) számára. Az állampolgárok által
leginkább keresett e-kormányzati szolgáltatások (CLBPS) 12 elemű listáját
az e-Europe 2005 program keretében ajánlotta bevezetésre az Európai
Unió. Később az élethelyzet (Life Event) alapú megközelítésben 19
szolgáltatásnyújtás elemzése került előtérbe (2. ábra).
2. ábra Elektronikus kormányzat teljesítményértékelésében mért
szolgáltatásjegyzék változása
Forrás: Capgemini 2007 és 2013 alapján saját szerkesztés

A magyar szolgáltatások között az eltérő ügygazdák különféle
megoldásokat alkalmaztak, néhány példa:

Jövedelemadó és járulékok: a bevallás és befizetése történhet
teljesen elektronikusan, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján
Kapcsolódó jogszabályok:
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL
törvény (Ket.),
A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó
szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV.21.) Korm. rendelet,
Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV.21.)
Korm. rendelet,
Az elektronikus ügyintézés részletes szabályiról szóló 85/2012. (IV.21.) Korm. rendelet.
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(nav.gov.hu) közzétett űrlapokat az általános nyomtatványkitöltő
programmal kell feltölteni a saját adatokkal, majd ügyfélkapu azonosítóval
be kell jelentkezni a magyarorszag.hu oldalra, a központi rendszer
továbbítja a bevallásokat a NAV felé. A fizetendő adókat és járulékokat
meghatározott számlaszámokra kell utalni.

Álláskeresés: a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) portálján
(www.afsz.hu) minden szükséges információ megtalálható, amely az
álláskeresők számára szükséges lehet: ellátások, képzések, támogatások, az
állás
adatbázisban
a
munkaügyi
kirendeltségeken
bejelentett
álláslehetőségek között lehet keresni (Virtuális Munkaerőpiac Portál, VMP).
Hasznos kiegészítő szolgáltatások érhetők el, például a Nemzeti
Pályaorientációs Portál (önértékelési kérdőívek, információk különböző
szakmákról
és
foglalkozásokról,
munkaerő-piaci
információk
és
karriertanácsok többek között a karriertervezés támogatása érdekében)
vagy a PályaSúgó (munkaerő-piaci várható trendek, keresett munkakörök,
illetve olyan foglalkozások ahol túlkínálat mutatkozik).

Családtámogatás:
a
Magyar
Államkincstár
(www.allamkincstar.gov.hu)
oldalán
a
Magánszemélyeknek/Családtámogatás oldalon valamennyi törvényileg
előírt családtámogatási forma ismertetése megtalálható. Az igényléshez
letölthető és postai úton beküldhet nyomtatványok állnak rendelkezésre,
illetve
az
ügyfélkapus
hozzáféréssel
rendelkező
igénylők
az
eugyfel.allamkincstar.gov.hu oldalon bizonyos támogatási kérelmeket
elektronikusan is elküldhetnek, ügyük haladását nyomon követhetik.

Személyi iratok és gépjármű ügyintézés: a központi kormányzati
portál tartalmazza a személyes ügyintézéshez szükséges legfontosabb
lépéseket és a szükséges okmányok listáját, valamint lehetőség van az
okmányirodába online időpontfoglalásra. Az állampolgárok kérhetnek
figyelmeztető elektronikus üzenetet a személyi iratok lejárta előtt és online
igényelhetnek az elveszett okmányaik helyett újat, a Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi
Hivatala
weblapján
(nyilvantarto.hu) webes ügysegéddel követhető nyomon az ügyintézés
folyamata. A szolgáltatások modernizálása során létrejött az OkmányAppon keresztül is pótolhatók az elveszett igazolványok, bejelenthető a
gépjármű tulajdonosváltása, illetve akár erkölcsi bizonyítvány igényelhető.

Felsőoktatási felvételi: a www.felvi.hu oldal informál a hazai
felsőoktatási intézményekről és az oktatott szakokról. A felvételi
jelentkezéseket 2015-től kizárólagosan elektronikusan lehet benyújtani, a
felvételi eredményekről és pontszámokról pedig választható a
többcsatornás (postai vagy elektronikus levél, internet, telefon, SMS)
tájékoztatási eszközök egyike.
A magyar példa igazolja Bertot és munkatársai (Kovácsné, 2009)
megállapításait a felhasználók által az e-kormányzati szolgáltatásokkal
kapcsolatban leggyakrabban megjelölt problémák tekintetében:

az integrált megközelítés hiánya az e-kormányzati szolgáltatások
kialakításában: a szakigazgatási szervek eltérő módon várják az ügyfelek
által küldendő dokumentumokat;

a
szolgáltatás
arculata,
külseje
és
az
információk
szerteágazottsága sokszor nehezíti a keresett tartalom megtalálását és
használatát;
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a műszaki feltételek gyakran egy-egy olyan speciális böngésző,
konfiguráció, beépülő program, feltöltendő fájltípus használatát írják elő,
melyek átlagos számítógépes ismerettel nehezen hozzáférhetők;

az e-kormányzati oldalakon alkalmazott hivatalos nyelvezet
megnehezítheti a szolgáltatás használatát.
A megvalósult szolgáltatások igénybevétele alacsony szinten mozog. A
Központi Statisztikai Hivatal (KSH, 2014) felmérése szerint 2013-ban „a
háztartások 37%-a lépett már elektronikus kapcsolatba közhivatalokkal
közel 35%-a szerzett információt közhivatalok honlapjáról, közel 24%-a
töltött le űrlapot és több mint 17%-a kitöltött űrlapot el is küldte az adott
közhivatalnak”. Érdemes szem előtt tartani, hogy teljes elektronikus
ügyintézést folytatók nagy része az adóhatósággal lép kapcsolatba. A
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Ariosz, 2013) megbízásából végzett
felmérésben a válaszadók összesen 17%-a jelölte meg, hogy az internetet
valamely közigazgatási ügyének elintézésére használta. Az Európai Unió
„Európai digitális menetrend” (Digital Agenda, DA) kezdeményezésének –
és ezzel összhangban a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia –
célkitűzésében, viszont a 2015-re elérendő célok között szerepel, hogy a
lakosság 50%-a használja az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat, sőt
25%-uk elektronikusan visszaküldött űrlappal lépjen kapcsolatba
közhivatallal (Európai Tanács, 2014; Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2014).
Az elektronikus űrlapok küldése a magyar rendszerben általában
ügyfélkapus regisztrációhoz kötődik, ilyennel a felnőtt lakosság közel 22
százaléka rendelkezik.
Az elvárt cél és a jelenlegi helyzet közötti eltérés áthidalására
elsősorban informatikai kihívásként tekintenek a döntéshozók: a Nemzeti
Infokommunikációs Stratégiában publikált SWOT analízisben azonosították
a problémát, megoldási eszközként főként a szélessávú internet hozzáférés
növelését, illetve a digitális írástudatlanság csökkentését tűzték ki célul. A
pályázatokhoz rendelt forráskeretek nagysága is jelzi, a hardver fejlesztése
élvez elsőbbséget (Kelemen, 2014; Dányi, 2014). A széles sávú kapcsolat
kiterjedtsége és hozzáférhetősége az ország infokommunikációs
fejlettségét és felkészültségét jellemző mutató, ebben nem vagyunk
jelentős lemaradásban a jelenlegi EU-s átlagtól (a teljes lakosságot lefedő
hálózat 2020-ra kitűzött cél). Az internet használat módjában jelentkezik
hátrányunk, például két kiemelt jelzőszámban: az elektronikus
közszolgáltatások használatában az on-line vásárlásokban (lásd: 3. ábra).
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3. ábra IKT-ellátottság- és használati mutatók, 2013
Forrás: KSH és Digital Agenda adatok alapján saját szerkesztés

Az előbbiekben említett MNHH megbízásából végzett on-line
felmérésben több mint 3000 internethasználó tevékenységi szokásait
mérték fel (4. ábra). A felmérés eredményét kutatásunk érdekében Nagy
(2005) felhasználói motívum tipológiája alapján csoportosítottuk:

információszerző-erőforrásbővítő
felhasználás:
válaszadók
majdnem mindegyike használja a keresés-böngészés funkciókat, több mint
a fele a wikipédiát, 45%-uk a szótárakat is;

rekreációs
használat:
online
kapcsolattartásra
és
megnyilvánulásokra is legalább a válaszadók fele használja a netet,
ugyanígy fájl és videó-cserére, letöltésre is;

instrumentális-üzleti
felhasználói
motívum:
vásárlással
kapcsolatban inkább használják információszerzésre (árak, minőségellenőrzés, összehasonlítások), mint online vásárlásra, ez utóbbi csak a
válaszadók harmadára jellemző. A felmérésben a megkérdezettek
negyede a szolgáltatójával online intézi ügyeit (például óraállást diktál
vagy elektronikus számlát kap).
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4. ábra Interneten végzett tevékenységek elterjedtsége, 2013
(forrás: Ariosz, 2013 alapján saját szerkesztés)

Az elektronikus közigazgatás elkerülésének fő okai az Európai Unió
országainak vonatkozásában: nem akarja használni (80%), nem képes/nem
tudja használni (24%), nem ismeri a releváns weboldalakat vagy online
szolgáltatásokat (21%), valamint személyes adatai biztonságát féltve nem
bízik benne (11%). A nem használók kétharmada jobban kedveli a
személyes ügyintézést (Capgemini, 2014). A KSH 2014-es statisztikájában
szereplő felmérés eredménye hasonlóra vezet (5. ábra), a megkérdezettek
42%-a valamilyen módon a hagyományos ügyintézéshez ragaszkodik,
akkor is, ha az ügyet elektronikusan is le lehet bonyolítani. A válaszadók
mindössze 5%-a szembesült a problémával, hogy nem rendelkezik
elektronikus aláírással vagy azonosítással. A 4. ábra és az 5. ábra
összevetéséből elgondolkodtató, hogy internetezők jó része használ
közösségi oldalakat, mégis megjelenik az elektronikus közigazgatás ellen
felhozott érvként a személyes adatok biztonságáért való aggodalom.
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5. ábra Az e-Kormányzati portálhasználat kerülésének okai, 2013
Forrás: KSH, 2014 alapján saját szerkesztés

Megoldási lehetőségek a vezetéstudomány alapján
Az elektronikus kormányzat három alappillérének a közigazgatástudományt, az informatikát és a szervezés-vezetés-tudományt tekintik
(Kovácsné, 2009; Budai, 2009). Ez utóbbit elsősorban a klasszikus
közigazgatás-szervezési modellek, a szervezeti irányítás tekintetében
alkalmazzák, azonban Boda (2013) rámutat arra, hogy a vezetés
mechanizmusának elemzése, kiváltképpen a kollektív cselekvés
problémáinak tekintetében méltatlanul kisebb hangsúlyt kap a
politikatudományban.
Esetünkben
a
kormányzati
elektronikus
szolgáltatások kihasználatlanságának javítására megfogalmazódott
elképzelés a klasszikus irányítói kormányzati magatartás helyett a
leadership alapelveire támaszkodik: a jövőkép kialakítása, az emberek
támogatásának elnyerése és inspirálása az akadályok legyőzésére. A
vezetéstudomány motivációs elméletei azon egyéni szükségleteket veszik
számításba, melyek a szervezeti célok megvalósítását szolgálhatják. A
motivációs folyamatelméletek közül az elvárás-várakozás elmélet
legfontosabb kérdésköre az emberi cselekvés ráfordításainak és várható
hozamainak egymáshoz való aránya (Fehér, 2011). Esetünkben az
állampolgári/felhasználói motiváció a szolgáltatás használatának várt és
vonzónak ítélt következményekhez köthető.
234

Hersey-Blanchard szituációs modellje (6. ábra) szerint a hatékony
vezető a követők fontos személyiségjegyeit (képesség, motiváció és
felelősségvállalás) veszi figyelembe, és ez alapján, a beosztott
feladatvégzési képessége és hajlandósága függvényében választja meg
vezetői
stílusát. Az éretlen, képességekben és feladatvégzési
hajlandóságban alacsony szinten lévő beosztott vezetése instruáló, direktív
vezetési stílust igényel. Az elszánt, de képességeiben még nem kellőképpen
megerősödött lelkes kezdőket a vezető az előadó-edző stílussal
irányíthatja. Az érettebb, szükséges képességek birtokában lévő, de
hajlandóság hiányában szenvedő unott profikat motiváló és lelkesítő
vezetői eszközökkel lehet feladatvégzésre ösztönözni. Ha az érett
beosztottak képesek és hajlandók elvégezni a feladatot, akkor a vezető
delegálhatja a feladatmegoldással kapcsolatos döntéseket (Csillag, és
mtsai., 2012).
6. ábra Hersey-Blanchard szituációs modellje
Forrás: Gyökér, 2001:78

A szituációs vezetés röviden bemutatott elmélete megfelelő
analógiának tűnik egy olyan szimbolikus vezetési eszköz létrehozásához,
amelyben
a
polgárokat
az
infokommunikációs
ismereteik
és
eszközellátottságuk, valamint az eszközhasználatra való hajlandóságuk és
az e-közigazgatás irányában tanúsított nyitottságuk alapján más-más
meggyőzési-vezetési módszerrel lehet az elektronikus kormányzati
szolgáltatások igénybe vétele felé irányítani.
Első lépésben a lakosság infokommunikációs ismereteit és attitűdjét
kíséreljük meg leírni. A technikai haladáshoz való viszonyt Rogers diffúziós
elméletével szokás leírni, ez alapján öt csoportot különböztetnek meg:
újítók, korai adaptálók, korai többség, késői többség és lemaradók (az első
két csoportot gyakran összevonják, lásd 7. ábra). A társadalomban eltérő
súllyal vesznek részt, a korai és a későbbi többség a társadalom egy-egy
harmadát a két (három) szélső csoport pedig összesen a harmadik
harmadot adja (Dessewffy-Galácz, 2003).
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7. ábra Rogers elmélete a társadalmi innovációk diffúziójáról
Forrás: Dessewffy-Galácz, 2003:19

Az elektronikus kormányzati szolgáltatások használatának mérésére az
Európai Unióban is elkülönítenek négy felhasználói csoportot (Capgemini,
2013):

hívők (lojálisak): használják az e-kormányzati megoldások zömét,
kedvelik az elektronikus csatornákat;

potenciális kimaradók: használt e-kormányzati szolgáltatást, de
nem szereti az elektronikus utat;

potenciális felhasználók: nem használta még az e-kormányzati
szolgáltatásokat, de kedveli az elektronikus csatornákat;

nem hívők: nem használt e-kormányzati szolgáltatást és nem is
szereti az elektronikus utat.
Az Európai Unió 28 országát átfogó felmérésben a fenti csoportoknál
fordult a rogers-i arány: megközelítőleg a két szélső csoportba tartozik a
válaszolok egy-egy harmada és a középső két csoportba a harmadik
harmad (8. ábra).
8. ábra E-kormányzat felhasználói
Forrás: Capgemini, 2013

Az
adaptációs elmélet és
az internet-használati
szokások
szintetizálódása révén alakultak ki az állampolgárok, mint vezetettek
fontosabb jellemzői (1. táblázat), mivel az internet penetráció „előre
haladtával nem az a fontos, hogy ki fér hozzá az internethez, és ki nem,
hanem hogy ki mit csinál és mit képes csinálni, amikor használja a
világhálót, azaz a használat minősége válik megkülönböztető dimenzióvá”
(Galácz, és mtsai., 2008).
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1. táblázat A felnőtt lakosság infokommunikációs érettsége
Forrás: saját szerkesztés
ITK alapismeret
ITK attitűd
ITK eszköz
Internet használat16
E-kormányzati
szolgáltatások ismerete
Nem regisztrációhoz kötött
szolgáltatás igénybe vétele

M4
van/hal
adó
nyitott
több
platform
teljes

van

kevés

elenyésző

tartózkodó
több
platform
sok

nyitott
hagyomá
nyos
néhány

tartózkodó
hagyományos/ni
ncsen
kevés

igen

igen

nem

nem

igen

igen

nem

nem

nem

nem

személyes
ügyintézés
(nem akar)

ismeret- és/vagy
képességhiány

Ügyfélkapu

igen

Jellemző elkerülési ok 17

-

M3

nem
jellemző
bizalom
vagy
ügyfélkapu
hiánya

M2

M1

Az elektronikus kormányzati szolgáltatások elterjedését elősegíti, ha az
előnyök ellensúlyozzák az igénybevételhez szükséges kötelezettségeket és
ráfordításokat
valamint
a
technológia
újszerűségéből
adódó
bizonytalanságot.
A vezetői eszközök (2. táblázat) megválasztásánál példaként
szolgálnak a portugál közigazgatás fejlesztése és hasonló piaci termékek
népszerűsítése, mint az online bankolás, az egyes (köz)szolgáltatók
elektronikus megoldásai (óraállás, díjfizetés) és a televíziós digitális átállás. A
bizalomerősítő és használatnövelő potenciális intézkedések a nemzetközi
tapasztalatok (Kovácsné, 2009; Felizardo, 2013) és hazai elemzések (Állami
Számvevőszék, 2007; Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2014) alapján:

technológia és ismeretbővítés: a kormányzati szándék szerint a
digitális írástudatlanság 30% alá csökken és legalább 30Mbps internet
hozzáférés lesz elérhető minden háztartásban;

biztonságos felhasználó azonosítás: az ügyfélkapu egyszerű
felhasználónév-jelszó párosa biztonsági aggályokat vethet fel a potenciális
felhasználóknál, mind inkább sürgető az elektronikus és sokfajta azonosítót
tartalmazó chipkártya bevezetése;

felhasználó központú szolgáltatásfejlesztés: a felhasználók
visszajelzése, használati szokások monitoringja és figyelembe vétele a
fejlesztések során;

reklámanyagok és hirdetések: általános célú figyelemfelhívó
kampányok és élethelyzethez kötődő közvetlen felvilágosítás is szükséges,
pl. a személyazonosító okmányokért folyamodók figyelmét fel lehet hívni
arra, hogy milyen előnyöket élvezhetnek az ügyfélkapus hozzáféréssel,
vagy gyermeket váró édesanyákat a családtámogatási rendszer juttatásai
mellett azoknak elektronikus úton való kérvényezéséről;

multicsatornás fejlesztés: a hagyományos személyi számítógépes
elérést főként a haladó lojális felhasználóknál illetve a fiatalabb
korosztálynál egyre inkább az okostelefonos hozzáférés váltja fel, illetve az
idősebb korosztályban alternatív megoldást jelenthet az interaktív televízió
(Tózsa, 2011);
16
17

Összefoglaló kifejezés, a 4. ábra részletesen taglalja a tevékenységeket.
Feltételezet ok, az összefüggés igazolásra vár.
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paradigmaváltás a kommunikációban: a hivatalközpontú jogi
nyelvezet helyett emberközeli esetleírások, a közösségi média
véleményformáló erejének kiaknázása;

politikai és elismert társadalmi személyiségek, a személyes
meggyőzés véleményformáló erejének alkalmazása.
2. táblázat Cél és eszközrendszer
Forrás: saját szerkesztés
S4

S3

S2
attitűd
váltás:
áttérés az
elektronikus
szolgáltatásokra
előnyök
bemutatása
konkrét élethelyzetekben

Cél

fejlesztési
ötletek és
kollaboratív
marketing
partnerség

bizalomépítés,
politikai/
közigazgatási
személyes
példamutatás

Eszközök

elégedettség
-mérés

biztonságérzet
erősítése

fejlesztési
ötletek
gyűjtése és
tesztelése

ügyfélkapu
létesítés
előnyeinek
bemutatása

reklámanyagok

személyes
példa
közvetítése

példaképek
személyes
inspirációja

interaktív
online,
virtuális
segítség
(chatbot)

S1
ismeret- és
technológia
bővítés

széles sáv
közösségi
hozzáférési
pontok
(eMagyarország)
szaksegítség
a hivatalos
ügyekben
(kormányablak)

Összegzés
Tanulmányunkban szekunder adatok alapján történő elemzéssel
mutattuk be, hogy a magyar polgárok elektronikus közszolgáltatásoktól
való elzárkózásának okai kisebb részben következnek a technikai és
ismereti hiányosságokból, nagyobb részben az ilyen módon történő
ügyintézés iránti negatív attitűd a magyarázat.
Javaslatunk szerint a H-B modell alapján kidolgozandó motivációs
eszközrendszer képes lenne valamennyi célcsoportban az aktivitást fokozni,
ez által hazánk az EU elvárásoknak megfelelő részvételi arányszámot
teljesíteni.
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Tehetséges szellemi munkavállaló tudásának definiálása és fejlesztése
Rácz Irma
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Széchenyi István
Egyetem
Győr, Magyarország
Bognár Tamás
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Széchenyi István
Egyetem
Győr, Magyarország
Absztrakt
A tanulmány
a
szervezetek
működése
során
megvalósuló
tudásmenedzsment folyamatokkal foglalkozik. Ezen belül pedig a tudás és
tehetség gyakorlati kapcsolódásával, a kiemelkedő szellemi munkavállalók
menedzselése során. A kutatás elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet a
tudás- és tehetségmenedzsment üzleti sikerre gyakorolt hatására. A
tanulmány alapját szekunder és primer források alkotják, melyeket a szerzők
saját gondolataikkal, meglátásaikkal egészítettek ki.
Kulcsszavak
Tudásmenedzsment rendszer, tehetséges szellemi alkalmazottak, tudás
definiálása, tudás fejlesztése
Bevezetés
Az elmúlt évtizedekben az információ által vezérelt gazdaságban a
humán tőkével párhuzamosan a tudás és a tehetség is egyre inkább
felértékelődött, és a versenypiac stratégiai tényezőivé váltak.
A tehetség nehezen megfogható jelenség, fogalmazhatnánk úgy is,
hogy mindenhol ott van, és sehol sincs ott. A tehetségmenedzsment ott
indul el, ahol elismerik a tehetség birtoklásának előnyeit, az elvesztésének
kárát és kockázatát.
A hazai gyakorlatban leginkább a nagyvállalatok foglalkoznak a
tehetségmenedzsment gyakorlatban történő megvalósításával, mely
szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy az adott szervezet működésében tetten
érhetők-e a tudásmenedzsment elemei.
A tanulmány első felében a tudás és tehetség menedzselésének
jelentőségével és néhány lépésével foglalkozunk. Ezt követően pedig a
primer kutatásunk jelen tanulmányhoz kötődő eredményeit mutatjuk be és
értékeljük azokat.
Tudás és tehetség menedzselése
A tudás- és információ társadalom korát éljük, melyben az emberi
tudás és intelligencia felértékelődése figyelhető meg. Egyetlen vállalat sem
képes önmaga megszervezésére és fenntartására a megfelelő tudás nélkül
[Davenport - Prusak 2001], mely állandó mozgásban van a szervezetek
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között. Kicserélik egymás között, megvásárolják, applikálják mindennapi
tevékenységeik során. [Bencsik 2009] Ennek jelentőségét néhány kutató
már az 1990-es években előre jelezte. Nonaka [1994, 442.] szavaival élve
„egy olyan gazdaságban, ahol az egyetlen bizonyosság a bizonytalanság,
a tartós versenyelőnynek egy biztos forrása létezik, a tudás”.
A tudás definiálása nem könnyű feladat. Davenport és Prusak [2001]
szerint a tudás megfoghatatlan és formálisan strukturált, nem érthető meg
tisztán logikai szókapcsolatok által. Az emberekben lakozik, alkotóelemét
képezi összetettségüknek, és kifejezi képességünket a cselekvésre. Polányi
[1967] által megfogalmazott koncepció szerint, a megismerés által a
cselekvésre való képesség folyamatosan jön. Maga a tudás, mint a
gyakorlati vagy intellektuális tevékenységekhez kapcsolódó szabályok
rendszere kerül kifejezésre, mely során saját módszereink módosítását a
mások általi minták alapján képesek vagyunk véghezvinni.
A 20. század utolsó évtizedeiben egyre meghatározóbb szerephez
jutottak a tudás- és gazdasági klaszterek, valamint a hálózatok, amelyek a
tudásgazdaság alappillérei közé tartoznak. Az ilyen gazdaságokban
felértékelődik az adat, az információ, a tudás. A hálózatok révén
egyidejűleg megfigyelhető mind a kooperáció és a konfliktus, mind pedig
az együttműködés és a verseny. A fejlődés nem valósul meg a tanulási
folyamat interaktivitása nélkül, mely egyben az innováció elhagyhatatlan
eleme is. E folyamatból való kimaradás vezethet többek között adott
országok régióinak lemaradásához. [Tamási 2006]
A tudásmenedzsment (továbbiakban TM), ha a fókuszban az emberi
oldalú megközelítés áll, nem más, mint egy adott szervezet tagjai által
birtokolt kollektív tudás integrált módon történő irányítása. Tartalmaz
minden olyan ismeretet és tevékenységet, mely által az egyének képesek
a tudástőke átalakítását megérteni, alkalmazni oly módon, hogy az a
szervezeti tudást szolgálja. Hatékonyságának növelésével javítható a tagok
tudásszerzése, ezáltal munkájuk minősége, teljesítménye és összességében
a szervezet teljesítménye is. [Martensson 2000] A tudásmenedzsment
feltételként kezeli az állandó tanulásra és tudás megszerzésére való
törekvést. Ehhez azonban elengedhetetlen a szervezetek számára, hogy
tanulószervezeti kultúrát alakítsanak ki, mellyel stratégiájukat a
tudásmenedzsment rendszer irányába formálják, mindezt az átadott és a
rejtett tudás mozgósításával. [Bencsik 2009]
A tanulószervezetté válásnak és a TM rendszer kialakításnak,
gyakorlatban történő lebonyolítását projektként, a változásmenedzsment
segítségével valósíthatjuk meg. A tanulószervezetté váláshoz szükség van a
megfelelő kulturális háttérre, mely során figyelmet kell szentelni a bizalom,
az ember, a tanulószervezet, az IT, a struktúra témaköreinek. A
tudásmenedzsment rendszer kritikus sikertényezőjeként jelenik meg a
humán faktor, a kollégák és alkalmazottak, akik érdekeltek e rendszer
hatékony és eredményes működtetésében. [Bencsik 2011] Míg a
tanulószervezet, mely a továbbiakban bővebb elemzésre kerül, a rendszer
egyik alapfeltétele, addig az IT, mint második alapfeltétel jelenik meg.
Végül pedig a struktúrát szükséges megvizsgálni, mely a működési keretet
biztosítja. Gondolva itt elsősorban a vezetési stílusra és a
tudásközösségekre. [Bencsik 2013]
A tanulószervezeti kritériumokat a Senge modell segítségével mutatjuk
be, mely szerint a tanulószervezet egyben filozófia, szemléletmód és
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meghatározott jellemzők összessége, mint a magasabb rendű emberi
értékeken nyugvó kultúra, alkotó társalgást és koordinált cselekvést
ösztönző gyakorlatok, valamint képesség a rendszerben történő
gondolkodásra. [Senge 1990] Ezen szervezetek, más szervezetekkel
összehasonlítva birtokában vannak 5 alapelvnek, melyek a következők: a
rendszerben történő gondolkodás, az önmagunk irányítása, a gondolati
minták, a csoportos tanulás és a közös jövőkép, mely mindegyik egy
átfogó stratégia tartóoszlopaiként jelennek meg. [Senge 1998] Szükséges
hangsúlyozni, hogy egy szervezet tudásalapú kultúra nélkül nem
működtethet tudásmenedzsment rendszert. [Bencsik 2011]
A
tudásalapú
kultúrával
rendelkező
szervezet
esetén
a
tudásmenedzsment 8 alapelemének vizsgálatával, azok kialakításával
valósítható meg a tudásmenedzsment rendszer tényleges kiépítése. [Farkas
2005] Az említett alkotóelemek vizsgálatánál nem külön-külön, hanem
mindig együtt, rendszerszemléletben (tanulószervezeti kritérium) szükséges
gondolkodnunk. [Bencsik 2013]
A tanulmányban a szellemi munkakörben dolgozók kerülnek a
vizsgálatunk fókuszába. Az 1950-es évekig a lakosság azt a középosztály
réteget, akik szellemi munkakörökkel foglalkoztak, mint például a
könyvelők, bürokraták vagy épp a reklámszakemberek, fehér
gallérosoknak nevezték. Ez a fogalom manapság már kevésbé ismert,
köszönhetően Druckernek, aki 1958-ban használta először a szellemi
dolgozó kifejezést, az ezen munkakörökben elhelyezkedőkre. Az elemzett
szakirodalmak
alapján
a
kutatás
további
részében
szellemi
munkavállalónak nevezzük: „az irodai és nem irodai szellemi tevékenységet
és egyéb bonyolultabb (akár tervezési, szervezési, irányítási, döntési)
feladatokat ellátó alkalmazottakat. Ezen egyének nem a mechanikus
rutinfeladatokat teljesítik. A szellemi munkavállaló eszköze a tudás és nem a
fizikai anyag.” [Rácz – Bencsik – Stifter 2014, 9.]
A munkaadók egyre specifikusabb készségcsoportokat keresnek,
egyben olyan értékek meglétét, amelyek hozzájárulnak és elősegítik az
adott szervezet előrehaladását. Egyidejűleg preferálják mind a technikai
ismeretek, mind pedig a kritikus gondolkodás birtoklását. A
tehetségmenedzsment ott indul el, ahol elismerik a tehetség birtoklásának
előnyeit, az elvesztésének kárát és kockázatát.
A hazai gyakorlatban leginkább a nagyvállalatok foglalkoznak a
tehetségmenedzsment gyakorlatban történő megvalósításával, mely
szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy az adott szervezet működésében tetten
érhetők-e a tudásmenedzsment alapjai, elemei. Hiszen lehetőséget ad és
támogatja a tehetség azonosítását, gondozását, kibontakozását, tudásuk
megőrzését, és annak átadását.
A tehetségmenedzsment,
avagy
a tehetséggondozás
alapvető
feladata a humánerőforrás-szükségletek előrejelzése és az igények
kiszolgálásának megtervezése. A tehetségmenedzsment nem jellemezhető
öncélú tevékenységként, mivel lényege nem az alkalmazottak fejlesztése,
esetleges utódlási tervek kialakítása, hanem sokkal inkább biztosítani
a szervezet általános céljainak elérését, amellyel minden egyes szervezet
fennmaradása, mindennapi tevékenységei könnyebbé és átláthatóbbá
tehetőek. [Cappelli 2008] A szervezetek növekvő tudatossággal végzik
a tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységeiket, és vesznek részt a
kapcsolódó folyamatokban. Ezáltal újabb és újabb hozzáadott értéket
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teremtve a szervezet érintettjei számára, legyen szó a vezetőkről vagy a
beosztottakról.
A tehetségmenedzsment a stratégiai emberi erőforrás menedzsment
rendszerében megvalósuló komplex, egyszerre több területre kiterjedő
folyamat. Sikeres működéséhez elengedhetetlen a tehetség fogalmának
szervezeti
gondolkodásban
való
rögzülése.
[Antalovits
2010]
Közgazdaságtani szempontból a tehetséget tágan kell értelmezni, de
alapvetően a gazdaságilag kiaknázható képességekre fókuszálunk (mint
például a teljesítmény). A szervezetek a minél hatékonyabb és
eredményesebb működést szem előtt tartva új értékek, normák szerint
próbálnak működni, melyre nem csupán önszántukból vállalkoztak, de az
elmúlt évek gazdasági történései is rákényszerítették őket. Kutatásunk során
a „a tehetséges szellemi munkavállaló alatt adott terület jó, kiemelkedő és
egyben szellemi munkát végző szakemberét értjük, akik a jó, kiemelkedő
teljesítményre és minőségre vonatkozó képességgel rendelkeznek. A
szervezetekben ők alkotják a fejlődés, a versenyelőny, az innováció emberi
hajtóerejét.” [Rácz - Bencsik – Stifter 2014, 9.]
A felmérés során a Probst (1998) modell elméleti lépéseiből indultunk ki.
A tanulmány terjedelmére való tekintettel az első és a negyedik lépést
taglaljuk.
1. ábra A tudásmenedzsment nyolc alkotóeleme
Forrás: Probst [1998]

Elsőként a tehetséges szellemi munkavállaló tudásának definiálásával
és a tehetségcélok meghatározásával foglalkozunk. A Probst modell 8
fázisa közül sok esetben a tudáscél és -prioritások meghatározása nem
kerül kivitelezésre a gyakorlatban, tudatos folyamatként pedig minimális
alkalommal realizálódik. Hogy mire is kellene fókuszálni? A legkönnyebben
az álláshirdetésekben feltüntetett feltételekkel írható le, hogy a
munkaadók milyen tudást is várnának el a potenciális alkalmazottól.
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Ha azonban a szervezetek tudatosan fókuszálnának ezen lépés
megvalósítására, akkor a tudáscélok meghatározása a stratégiai tervezés
eredményeként történne, nem pedig ad-hoc jelleggel. [Bencsik 2013]
Ahhoz, hogy esetünkben e fázis a tehetségmenedzsment szempontjából is
sikeresen valósulhasson meg, szükség van nem csupán az adott
tudásprioritás és tudáscél meghatározására, de a tehetség szervezetben
történő értelmezésére is.
A szervezeti
gondolkodás szerves részeként kellene, hogy
megvalósuljon a tehetséges szellemi dolgozók képzése/fejlesztése (Probst
modell 4. lépése), hogy e folyamatok során megszerzett ismeretek által
készen álljanak a megüresedett, akár vezetői munkakörök betöltésére. A
kimagasló szakemberek felismerése mellett, igényeik figyelembevételéről
sem szabad megfeledkezni, mely generációktól függően eltérő.
A továbbképzési tervek a tudásfejlesztéshez tartoznak, melyeket
kivitelezésük során ajánlott több alkalommal is felülvizsgálni, ha szükséges
aktualizálni, igazítani a változó igényekhez.
A leírtak stratégia mentén történő kialakításához és azzal összhangban
történő realizálásához szükséges az adott szervezet vezetésének
támogatása. Hiszen ellenkező esetben a ráfordított pénz, idő és energia
nem hozza meg az elvárt hatékonyságot és eredményességet. [Bencsik
2013] Fontos, hogy az ígéretes szellemi dolgozók képzéséről a szervezetek
ne csupán rövid, de hosszú távon gondoskodjanak. Emellett szintén
mérvadó vezetői szempont a proaktív hozzáállás és odafigyelés, a
készségeken alapuló foglalkoztatás.
A képzések mellett a megtartást erősítheti a munkavállaló bevonása az
utánpótlás
szisztematikus kinevelésébe, például
a megüresedő
kulcspozíciók esetében. Mindez hozzájárulhat a szervezet stabilabb
működéséhez is.
A továbbiakban pedig tekintsük át primer kutatásunk néhány lépését!
Primer kutatás értékelése
Jelen tanulmányban mind elméleti, mind gyakorlati oldalról
megvizsgáljuk a tudás és tehetség kapcsolatát a tudásmenedzsment
rendszerben.
Bemutatjuk a 2014. április-május között lefolytatott feltáró kvantitatív
kutatás egy részét. Elsődleges célunk a felmérés volt, mégpedig a
tehetséges szellemi munkavállalók tudásának szervezeten belüli
folyamataira vonatkozóan. A kutatást főként a szlovákiai nagyszombati és
nyitrai kerületekben, valamint a magyarországi Győr-Moson-Sopron és
Komárom-Esztergom megyékben működő szervezetek körében végeztük,
függetlenül tevékenységükre, működési formájukra, méretükre. Összesen
147 érvényes kérdőívet jegyeztünk fel. Minden szervezettől csak 1
válaszadót kértünk fel, lehetőleg vezető beosztásban dolgozó szellemi
munkavállalót. A szervezeteket véletlen mintavétellel gyűjtöttük össze. A
strukturált kérdések szorosan, követték a modell logikáját. Mindeközben
igyekeztünk felmérni azt is, hogy a tehetség fogalma és a
tehetségmenedzsment csírája miként jelenik meg a szervezetek életében,
akár tudatosan vagy tudat alatt, kezdve az átlagos és átlagon felüli
szellemi dolgozók megkülönböztetésével (továbbiakban ÁSzD-k és ÁFSzD245

k). A tanulmány terjedelmére való tekintettel csupán a mérvadó
eredmények kerülnek taglalásra a KKV-k és a közintézmények kapcsán.
Az 1. hipotézis elemzése és értékelése
A szakirodalom alapján az 1. feltételezésünk így hangzik:

H1: A KKV-k nagyobb hangsúlyt helyeznek az
átlagon felüli szellemi dolgozók definiálására és
megkülönböztetésére, mint a közintézmények.
Elemeztük tehát, hogy a KKV-k és a közintézmények válaszadói szerint
milyen elemeket foglal magában az átlagon felüli szellemi dolgozó
meghatározás. Az 1. táblázat összefoglalja a két szervezeti típus
véleményét. A válaszadók mindegyik elem esetében külön-külön
dönthettek (igen/nem). A táblázatban a döntések elemenkénti %-os
megoszlása látható.
1. táblázat: A tehetséges szellemi dolgozó fogalmának elemei (%)
Forrás: saját szerkesztés
Elemek

KKV

Közintézmény

Magas IQ

22,1

9,5

Kiemelkedő elméleti szaktudás az adott területen

54,9

66,7

Kiemelkedő gyakorlati tapasztalat az adott területen

47,8

31

Hosszú távú kiemelkedő teljesítmény az adott területen

31

35,7

Tanulásvágy

26,5

33,3

Kreativitás

50,4

35,7

Intraperszonális/belső motiváltság

18,6

21,4

Jó problémamegoldó képesség

51,3

40,5

Innovatív személyiség/beállítódás

36,3

38,1

Megfigyelhető, hogy mindkét szervezeti típus esetében meghatározó
az elméleti szaktudás, a jó problémamegoldó képesség, a kreativitás és
innovativitás. Az eredmények tehát alátámasztják a szekunder kutatás
fogalmi eredményeit, mely szerint a tehetség kifejezés messze nem egyenlő
a magas IQ fogalmával.
Továbbá elmondható, hogy az ÁSzD-k és az ÁFSzD-k munkahelyen
történő megkülönböztetése és a válaszadó szervezetek típusa között nem
észlelhető szignifikáns kapcsolat. Feltételezésünk csak részben állja meg a
helyét.
Hiszen a válaszadó KKV-k csupán 50,4%-a támogatná
munkahelyén az ÁSzD-k és az ÁFSzD-k megkülönböztetését, míg a
válaszadó közintézmények 61,9%-a.
A 2 csoport mindennapi tevékenységek során ténylegesen
megfigyelhető, megvalósuló megkülönböztetése esetében ugyancsak
nem áll fenn szignifikáns kapcsolat a szervezeti típusokhoz kapcsolódóan. A
közintézményeknél kb. 2-3%-kal magasabb arányban érhető tetten e
folyamat (40,5%), de ez az érték nem éri el a válaszadó közintézmények
felét.
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Végül elemeztük, hogy a mindennapi tevékenységek során
megvalósuló megkülönböztetés leginkább milyen szintű munkakörök
esetében figyelhető meg. Mind a KKV-knál, mind a közintézményeknél a
magasabb szintű munkakört jelölték többen (KKV-k: 47,7%, közintézmények:
52,9%). További érdekesség, hogy a KKV válaszadók 45%-a és a
közintézményi válaszadók 35,3%-a szerint mindkét szintű munkakörnél
(alacsonyabb, magasabb) megfigyelhető a 2 csoport egymástól való
megkülönböztetése.
Elmondhatjuk tehát, hogy az 1. feltételezésünk részben állta meg a
helyét.
A 2. hipotézis elemzése és értékelése
A szakirodalom alapján a 2. feltételezésünk így hangzik:

H2: A KKV-k nagyobb mértékben támogatják
az átlagon felüli szellemi dolgozók és azok elvárt
tudásának képzését/fejlesztését, mint a közintézmények.
Eme hipotézist kérdőívünk 8. kérdéskörével (8., 8a., 8b., 8c.) és a
válaszadó szervezetek típusával magyarázzuk. Szignifikáns kapcsolat nem
áll fenn a két nominális változó között. Azonban elmondható, hogy azon
KKV és közintézmények közül, akik megkülönböztetik az ÁSzD-kat és az
ÁFSzD-kat,
egyaránt
foglalkoznak
ismereteik,
tudások
képzésével/fejlesztésével (KKV-k: 65,9%, közintézmények: 76,5%). E
kérdéskörön belül kíváncsiak voltunk arra, hogy a képzés irányát és
területét vizsgálva milyen eltérések alakulnak ki.
A képzés irányát tekintve elmondható, hogy mindkét vizsgált szervezeti
típus esetében a szervezeten kívüli képzés/fejlesztést preferálja. Hiszen a
KKV-k mintegy 41,4%-a és a közintézmények csupán 38,5%-a preferálta a
szervezeten belüli képzés/fejlesztési módszerek alkalmazását.
Az irányon belül mérvadónak véltük feltérképezni, hogy az egyes
szervezetek az elméleti vagy a gyakorlati képzést preferálják leginkább. A
vizsgált két szervezeti típusba tartozó válaszadók, azaz a KKV-k és a
közintézmények nézete közti megoszlás ellentétes. Hiszen, amíg a
közintézmények, több mint 53%-a az elméleti képzést helyezi előtérbe és
46,2%-uk tartja elsődlegesnek a gyakorlati képzést, addig a KKV-k több
mint 62%-kban jelölte fontosabbnak a szervezeten kívüli gyakorlati
képzések meglétét.
Az említett kérdések mellett érdeklődtünk arról is, hogy több vagy
kevesebb időt és költséget (egyben kezelendő a két tétel) emészt fel az
átlagon felüli szellemi dolgozók képzése/fejlesztése, avagy sem. A vizsgált
szervezeti típusok egyikének többsége sem tudott egyértelmű igennel vagy
nemmel válaszolni, mivel a KKV-k közel 75%-a és a közintézmények 69%-a
nem kívánt élni a válaszadási lehetőséggel. Ennek okát jelen
kutatásunkban nem vizsgáltuk.
A 2. feltételezésünk szintén részben került bizonyításra.
Következtetések
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A kérdőíves kutatásunk taglalt eredményei alapján elmondható, hogy
a vizsgált feltételezések részben igaznak bizonyultnak. Az elemzett
hipotézisek esetében a megkérdezett közintézmények nagyobb arányban
támogatják az ÁSzD-k és az ÁFSzD-k megkülönböztetését, és
tudásuk/ismereteik szervezeti folyamatokban történő kiemelését és
fejlesztését.
A tehetségek és tudásuk kezelése és a szervezetek típusai között nem
áll fenn szignifikáns kapcsolat. Ennek ellenére érdemes megvizsgálni,
miként oszlanak meg a szervezeti típusok szerint az egyes válaszok.
Konklúzió sorában jegyezhetők a feltáró kutatásunk korlátjai is. Közülük
a legfontosabb az adatbázis hiánya (a kutatás megkezdése előtt), azokról
a szervezetekről, akik foglalkoznak a tudás- és tehetségmenedzsment
területével a mindennapi tevékenységeik során. A megfelelő adatbázis
nélkül nem tudtuk az alapsokaságot definiálni. Igyekeztünk minél több
szervezetet megszólítani és a részvételre motiválni. Emellett felmerült a
minta reprezentativitásának hiánya és a szervezetek alacsony részvételi
hajlandósága.
Összegzés
Az elmúlt évek során a szervezetek gondolkodásába és
hatékonyságbeli vizsgálataik fókuszába olyan kifejezések kerültek, mint az
információ, a tudás, tudásátadás, hálózatok, tehetség, innováció.
Megfigyelhető, hogy a menedzsment területén is, egyre nagyobb
hangsúlyt fektetnek a hard/kemény tényezők mellett a soft/puha tényezők
kutatására. Emellett a jó szakemberek szervezetekhez történő vonzása,
megfelelő fejlesztése, motivációja és megtartása elengedhetetlen a
versenyelőny kialakításához. Ugyancsak megállapítottuk, hogy a velük
történő tudatos tervezés nem csupán a HR osztály feladata, sokkal inkább
a szervezet stratégiai gondolkodásának része.
Jövőbeli kutatási lehetőségként merülhet fel a tudás és tehetség
kapcsolódása a Probst modell további lépései során, valamint a mélyebb
kapcsolódási pontok keresése és vizsgálata.
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Diplomás pályakövetési megoldások Európán kívüli angolszász
országokban
Sipos Norbert
Eötvös József Főiskola, Gazdálkodási Intézet, Baja, Magyarország
Absztrakt
A felsőszintű tanulmányok eredményeképpen szerezhető tudás objektív
megítélése nehéz, hacsak nem lehetetlen feladat, de a felsőoktatási
kínálat növekedésével mégis ítéletet kell alkotni, hogy megfelelő-e vagy
felülvizsgálatra szorul a képzés. Ehhez objektív és szubjektív tényezőket is
figyelembe lehet venni, de az előbbieket egyszerűbb, hiszen könnyebben
számszerűsíthetőek, összehasonlíthatóak. Előtérbe kerül az adatalapú
döntéshozatal, amelyhez segítséget nyújt a végzett hallgatók
pályakövetéses vizsgálata. Magyarországon 2010-től folytatnak rendszeres,
országos szintű vizsgálatokat, a rendszert folyamatosan fejlesztik, vizsgálják
az érvényességét, a további felhasználási lehetőségeit.
Jelen tanulmány az Európán kívüli vezető angolszász országok
(Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland) pályakövetési
gyakorlatát mutatja be. A választás azért esett ezekre az országokra, mivel
a köztük, illetve Európa között megfigyelhető hasonlóságok és eltérések
megértése mellett néhány, több évtizedes múltra visszatekintő rendszert
ismerhetünk meg. Olyan megoldásokról olvashatunk, amelyeknek a
tanulságait Magyarországon is alkalmazni kell, hiszen ha már a felsőoktatási
intézményeknek kötelező feladata a DPR, akkor olyan formában érdemes
megvalósítani, hogy szervesen kapcsolódjon az intézményi alumni
rendszerhez, az oktatási képzésfejlesztéshez és a felsővezetői stratégiai
döntésekhez.
A publikáció a „TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási
együttműködés a vízügyi ágazatért” projekt segítségével valósult meg.
Kulcsszavak: DPR, pályakövetés, felsőoktatás
Bevezetés
A felsőoktatási tanulmányok végén megszerezhető diploma
önmagában nem érték, a mögöttes tudás, és azon képességek, készségek,
kompetenciák kombinációja, amely biztosítja, hogy az egyén sikeresen el
tud helyezkedni. Nehéz összehasonlítani akár több magyarországi
intézmény által kibocsátott diploma értékét, nemzetközi szinten még
komolyabb problémával szembesülünk. A felsőoktatási intézmények
teljesítményének objektív alapon történő meghatározására több
nemzetközi és nemzeti rangsor segítségével igyekeznek iránymutatást adni,
amelyek módszertanát számos kritikával illetik. [Altbach 2006; Fábri 2008,
2010 2013; Margison – Van der Wende 2007; Rauhvargers 2011; Van der
Wende, 2008] Rauhvargers 13 rangsor módszert ismertet, amelyek közül
csak párat említünk meg: a Times Higher Education World University
Rankings, a sanghai Academic Ranking of World Universities, a The QS
World University Ranking stb., de igény van egy európai szinten is jobban
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használható rendszerre, amelyet az Európai Unió által támogatott U-Map
projekt biztosíthat.
„A nemzetközileg összehasonlítható adatok hiánya kihívást jelent a UMap számára. Az Európai Bizottság és az Eurostat olyan adatgyűjtési
módszert indított el, amelynek köszönhetően összehasonlíthatóvá válnak
európa-szerte. Ameddig ez megvalósul, addig a nemzeti adatokra
támaszkodhat a U-Map, ennél fogva inkább arra alkalmas, hogy nemzeti
szinten valósulhasson meg az összehasonlítás.” [Rauhvargers 2011, 73.]
Tehát még az Unió szintjén sem biztosítható, hogy ténylegesen azonos
feltételek mellett vizsgáljuk az egyes intézmények teljesítményét, tágabb
kontextusban pedig még több problémával szembesülünk. A rangsorok
mélyebb elemzése nem képezi kutatásunk részét, azonban fontos az
azokból levonható tanulságokat figyelembe venni a felsőoktatási
intézmények teljesítményét mutató tényezők meghatározása során.
Meg kell határozni egy felsőoktatási intézmény értékét, és a
felsőoktatás tömegesedésével, az intézmények számának növekedésével
párhuzamosan a klasszikus napóleoni, humboldti egyetemek értékrendje
már nem fenntartható.
„Egyetem és kutatás a humboldti modellben elválaszthatatlanul
fonódik össze, Humboldt elméleti munkájában az értelem folyamatos
keresése, a nem lankadó kutatás jelenik meg a tudomány, így ez egyetem
lényegeként. … A humboldti egyetemi értékekhez tartozik ugyanis a
tanítva kutatók és kutatva tanulók közössége, melyben hallgató és oktató
együttesen hoz létre új tudást” [Veroszta 2010, 11.]
A kutatásért és az értelem keresésért létező egyetem koncepciója
válságba került, és az állam is egyre kevésbé tudta vállalni az expanzióból
adódó megnövekedett terheket, így állandósult a finanszírozási probléma.
Ez mindenképpen identitási problémát is jelentett, hiszen addig input
oldalról egy homogén csoportot kellett oktatni, míg a beáramló tömegek
csökkenő átlagos tudással és outlierekkel jellemezhetőek. Előtérbe került a
felsőoktatásnak a munkaerőpiachoz való kapcsolódási foka és az objektív
szempontok mellett azon szubjektív tényezők is, amelyek jól meghatározzák
a teljesítményét. [Bálint et al. 2006; Hrubos 2012], hiszen az egyre szűkülő
piac, a demográfiai változások és a kormányzati finanszírozási törekvések
következtében nő a verseny [Barakonyi 2004]. Új felsőoktatási formák
jelennek meg, teret hódít az online kurzusok révén a mindenki számára
elérhető oktatás, számos információ, előadás, gyakorlati bemutató
megtalálható az interneten, a tudás kisajátíthatósága drasztikusan
csökkent. A felsőoktatásnak nem az explicit tudás átadása lett az
elsődleges feladata, hanem az implicité, azaz a „tudni hogyan”
tudománya.
Ebben a környezetben kell működnie a felsőoktatási intézményeknek,
és olyan adatokra van szükségük, amelyeket mindenhol azonos módon
kezelnek, értékelnek és amely alapot szolgáltathat egyfajta pozicionálási
stratégia kialakításához. Nemzeti szinten sem egyszerű ilyen egységesen
kialakított rendszert működtetni, elfogadtatni a szereplőkkel, megértetni
velük, hogy az egyes évek esetleges negatív eredményei nem a
felméréssel szembeni előítéletet és ellenállást kell növelniük, hanem a
javítási, változtatási erőfeszítéseket, nemzetközi szinten azonban még
nehezebb feladat. Erre nyújt megoldást a Diplomás Pályakövető Rendszer,
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illetve az aktív hallgatók és a végzettek körében hasonló elven működő
pályakövetési vizsgálatok.
Ezek már az 1970-es évektől kezdődően felfedezhetőek az északamerikai országokban, a megvalósítással kapcsolatos publikációk,
esettanulmányok, best-practice kutatások révén fel lehet mérni, hogy
milyen módszereket, eljárásokat alkalmaznak a működtetése során,
valamint, hogy milyen célra használják fel az eredményeket, ez pedig
segítséget jelenthet a magyarországi pályakövetés fejlesztéséhez is. E
mellett az Európán kívüli angolszász megoldások vizsgálatát helyeztük (1.
ábra) jelen tanulmányunk középpontjába.
1. ábra: A vizsgált országok megjelenítése a világban
Forrás: Saját szerkesztés

Amerikai Egyesült Államok
Az Amerikai Egyesült Államok pályakövetési gyakorlata számos
érdekességet tartalmaz, mivel alapfeltevés, hogy minden lehetséges
információt mérnek, rendszereznek és feldolgoznak. A több évszázados
hagyományok hiányában nem a múltra építkeznek, hanem a jelen
kihívásainak igyekeznek megfelelni, fontos a szolgáltatásokra, az oktatás
sikerességére és a versenyképességre való építkezés.
Az adatgyűjtés két részre bontható: egyrészt a National Center for
Education Statistics – NCES készít felmérést a kormány megbízásából,
másrészt az egyes intézmények is végeznek felméréseket a végzettek
munkaerő-piaci helyzetéről. A felsőoktatás intézményi hálózata minden
államban másképp fejlődött, így a központi irányítás hiányában erőteljesen
jelenik meg a decentralizáltság kérdésköre. Ebből adódik az is, hogy az
intézmények nagyrészt üzleti titokként kezelik a felmérések eredményeit, és
főképp marketing célokra használják fel. [Kiss 2008]
Az NCES a Kongresszus megbízásából végzi az adatgyűjtést, -tisztítást, elemzést és a jelentéskészítést, hogy átfogó képet nyújtsanak az amerikai
oktatási helyzetről. A tevékenységével magas prioritású oktatási adatigényt
elégít ki, teljes körű, statisztikailag megalapozott és megbízható
indikátorokat állít elő az oktatás jelenlegi helyzetéről és a jövőbeli
trendekről, amelyek az Amerikai Oktatási Hivatal, a Kongresszus, az egyes
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államok, és más oktatáspolitikai döntéshozók, adatfelhasználók továbbá
általánosságban az összes állampolgár igényét kielégítik. A jelentések nagy
része elérhető a www.nces.ed.gov oldalon. Számos kiadványt, publikációt,
online adatbázist készítenek évente, mint a

The Condition of Educaton,

The Digest of Education Statistics,

High School Dropout and Completion Rates in the United States,

Indicators of School Crime and Safety,

Projections of Education Statistics,

és a pályakövetés szempontjából leginkább releváns, a
Baccalaureate and Beyond Longitudinal Study (B&B).
A B&B nevéből is következtethető, hogy hosszú távú, szisztematikus
vizsgálatokról van szó. A felmérést két részre lehet bontani:

egyrészt az utolsó éves alapképzéses hallgatókat kérdezik meg,
hogy milyen szociális háttérrel rendelkeznek, milyenek a munkaerő-piaci
várakozásaik, valamint hogy terveznek-e továbbtanulni;

másrészt azonosított, reprezentatív minta-kohorszokat képeznek és
követik nyomon a karrier-fejlődésüket. Az első kohorszot 1993-ban hozták
létre, a másodikat 2000-ben, a harmadikat 2008-ban. Ezeken a
kohorszokon végzik a lekérdezéseket a végzést követő első évben, majd
még kétszer (a negyedik és az ötödik évben).
Kanada
Kanadában az USÁ-hoz hasonlóan kisebb egységek szintjére delegált a
felsőoktatással kapcsolatos kérdéskör, politika, amely azt is jelenti, hogy
területenként eltérő a közoktatásnál az iskolakötelezettség időszaka. A
központi kormányzat csak kiegészítő kutatási támogatást ad, valamint
egyéb hallgatói szolgáltatásokhoz (például diákhitel) biztosít forrást. A
decentralizáltság ellenére már 1978 óta folytatnak pályakövetéses
vizsgálatokat országos szinten. A feladat a Kanadai Statisztikai Hivatal és a
Kanadai Humánerőforrás-fejlesztési Hivatal együttműködésével valósul
meg a National Graduate Survey program keretén belül. Érdekes
körülmény, hogy a nemzeti Do Not Call List alól mentesülést élvez a
Statisztikai Hivatal, tehát elméletileg teljes az alapsokaság, bár kiszűrik a
magánintézményben végzetteket, a részidős szakképzésben és a
kevesebb mint három hónapos szakképzésben résztvevőket, valamint, akik
nem Kanadában vagy az Egyesült Államok területén laknak a felmérés
idején.
A megkeresés alapja rétegzett mintavétel (a kohorszok: 1982, 1986,
1990, 1995, 2000, 2005, 2010), és számítógéppel támogatott telefonos
lekérdezést hajtanak végre a végzést követő második és ötödik évben. A
felmérés előtt fókuszcsoporton ellenőrzik a kérdőív struktúráját. Az általános
válaszadási arány 49% volt a 2013-as felmérésben (2009/2010-es végzettek
körében). A főbb területek a további tanulmányokkal kapcsolatos
információk, a foglalkoztatás jellege, a munkakeresés időtartama, a
munkahely és a tanulmányok megfelelősége, és az munkával, valamint a
képzéssel kapcsolatos elégedettségi kérdések. [www.statcan.gc.ca]
Itt is találhatunk intézményi felméréseket, de még kevésbé
hozzáférhetőek (legtöbbször csak intézményi honlap belső keresőjéből
megtalálható), mint az egyesült államokbeli kutatások.
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Ausztrália
A diplomások pályakövetéses vizsgálata több évtizedre nyúlik vissza,
1972 óta végez felméréseket a Graduate Careers Australia nonprofit
szervezet. Több szervezet, kormányzati, szakmai és a felsőoktatási
intézmények kooperációja révén valósul meg a lekérdezés. Az
igazgatóságban megtalálható a Diplomás Karrier-tanácsadó Irodák
Országos Szövetsége, az Ausztrál Nevelési, Oktatási és Tudományos
Minisztérium, valamint az Ausztrál Alkancellári Bizottság is.
A honlap [www.graduatecareers.com.au] nagyon jól strukturált,
minden érdekelt könnyen megtalálja a szükséges adatokat, célja, hogy
segítse a végzettek karriertervezését, munkába állását. A felmérés három
részre bontható:
–
Graduate Destination Survey keretén belül a végzést
követő negyedik hónappal keresik meg a diplomásokat a
jelenlegi tanulmányokkal, a foglalkoztatással, a munkakereséssel
és a tanulmányokhoz való kapcsolódási kérdésekkel. A felmérés
eredményét kiegészítik a Beyond Graduation Survey longitudinális
kutatással, amely részeként 3 és 5 évvel később is megkérdezik a
végzetteket.
–
Course Experience Questionnaire, amely kizárólag az
intézményben megszerzett képesítésre fókuszál.
–
Postgraduate Research Experience Questionnaire,
amely a kutatói pályára lépők tapasztalatait méri fel az
intellektuális légkör, a képességfejlesztés, az infrastruktúra, a
disszertációhoz nyújtott segítség, a célok és elvárások, a
témavezetői segítség és az általános elégedettség tekintetében.
Az átlagos válaszadási arány 60-65%, a jelentések elérhetőek és
szabadon letölthetőek a honlapról. A riportok többségében az infografikus
megjeleníthetőségi lehetőségekre épülnek, így több rövidebb kivonatot is
közölnek (4-10 oldal), de részletesebb elemzéseket is készítenek. Alap
elvárás, hogy csak azokról az intézményekről közölnek adatokat, ahol a
válaszadási arány meghaladja az 50%-ot, ez alatt az intézménynek van
joga saját elemzést készíteni és közzétenni.
A honlap által nyújtott egyéb szolgáltatások:
–
kereshető álláshirdetések,
–
karrier irodák elérhetőségeinek ismertetése,
–
hasznos tanácsok önéletrajzhoz, motivációlevélhez, az
állásinterjún való sikeres szerepléshez,
–
továbbképzési lehetőségek felsorolása, ajánlott csomag
ismertetése,
–
szakmaspecifikus karrierutak ismertetése,
–
nemzetközi tanulmányi és munkalehetőségek,
–
ágazatok főbb szereplőinek felsorolása, elérhetőség
feltüntetése.
Összességében elmondható, hogy alapvetően egy központilag
finanszírozott, konzorcium jellegű, nonprofit szervezet által megvalósított
teljes körű telefonos lekérdezést valósítanak meg, amelyhez kapcsolódóan
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álláskeresési és karriertervezési szolgáltatások széles választékát csatolják
hozzá.
Új-Zéland
Érdekes esettanulmány Új-Zéland pályakövetési rendszere is, mivel a
felsőoktatási fejlődése merőben eltér más országokétól. A mai önálló
egyetemi rendszer 1961-ben jött létre a University of New Zealand
szétválását követően, amelyet egy közös érdekképviseleti és irányító
rendszer vezet, a New Zealand Vice-Chancellors’ Committee. Napjainkban
már 8 független intézmény főbb irányvonalainak összefogásáról
beszélhetünk. 1971-ben, 10 éves működést követően kezdték meg az
egyetemek által kibocsátott diplomások pályakövetési vizsgálatait,
amelyben először a pályakezdés körülményeit mérték fel. 1973-ban
folytatták le az első vizsgálatot, és egészen 1996-ig ugyanazt a módszertant
alkalmazták, teljesen összehasonlítható riportok készítésével. 1997-től 2007ig szintén nagyobb változtatások nélkül folytatják le a felméréseket
University Graduate Destinations címmel. Egy 2008-as önértékelés után
döntöttek úgy hogy szakítanak a vizsgálatok addig alkalmazott
módszereivel. A válaszadási arány 34-38% között mozog.
2011-ben a felmérést leváltotta az Graduate Longitudinal Study New
Zealand, amelynek az a célja, hogy azonosított hallgatói csoportok
életpálya-fejlődését
tudja
felmérni
és
nyomon
követni.
[www.glsnz.org.nz/about/] 2011-ben a végzős hallgatók mintegy 30%-át
választották ki, hogy vegyenek részt a felmérésben, akiket a végzést
követő 2., 5. és 10. évben keresnek meg ismételten. A kiválasztott minta
35%-os, amely reprezentálja a 40 000 fős alapsokaságot. A megkeresések
online történnek, a kitöltés 30-40 percet vesz igénybe, közben biztosítják az
ideiglenes mentés lehetőségét is. A kitöltés után eleve olyan adatbázist
kapnak, amelyből nem lehet egyszerűen visszakeresni az egyes
válaszadókat, így biztosítva a válaszadók anonimitását.
Az új rendszer kidolgozásához, valamint az első éves futtatáshoz
szükséges pénzügyi erőforrást, összesen 750 000 $-t a Tertiary Education
Commission, a Ministry of Education és a Ministry of Women Affairs
biztosították, a későbbiekben a nyolc egyetem fogja finanszírozni. Az
adatok feldolgozása során kiválasztott érdekeltek csoportjai:
–
A résztvevők, a jelenlegi hallgatók és a nagyközönség, akik
számára fontos, hogy Új-Zélandon megfelelő és magas szintű a
felsőoktatás.
–
Az új-zélandi kormány számára fontos a felsőoktatás
költséghatékonyságának, a szükséges befektetéseknek és a képzés
társadalmi hatásának vizsgálata.
–
Az Oktatási Minisztérium esetében a nemzetközi bejövő és
külföldön doktori képzésben tanulók célrendszere jelent kiemelt vizsgálati
területet.
–
A Női Ügyek Minisztériuma a nemek közötti különbségek
kimutatását elemzi.
–
A nemzetközi oktatáskutatók, tudósok és döntéshozók számára
pedig az új-zélandi felsőoktatás komplett értékelése és a végzettek
teljesítményének mérése az elsődleges.
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Az egyes egyetemek által végzett pályakövetési
esetlegesek és csak specifikus kérdéseket vizsgálnak.

felmérések

Összegzés
Jelen tanulmányban négy ország pályakövetési rendszereit mutattuk
be részletesebben. Az Amerikai Egyesült Államokban jellemző, hogy a
hallgatók jobban kötődnek az intézményekhez, így integráltan jelenik meg
az alumni rendszer és a pályakövetés is, több esetben üzleti titokként
kezelik azok eredményeit. Az intézményi felmérések mellett egy központi
szerv látja el az országos szintű felmérésekkel kapcsolatos feladatokat.
Kanadában hasonló a helyzet azzal a különbséggel, hogy a központi
rétegzett mintavételes megkeresés hosszabb időszakra nyúlik vissza.
Ausztráliában teljes körű felmérést végez egy központi szervezet, amely
álláskeresési és közvetítői szolgáltatást is nyújt a végzetteknek, ez egy
általánosabb kapcsolódást jelent a munkaerő-piac szereplőihez. Végezetül
Új-Zélandon egy strukturális váltást láthattunk, a kezdeti évenkénti hasonló
felméréseket követően 2011-ben longitudinális vizsgálati megközelítésre
váltottak, reprezentatív felmérés végzése révén. Érdekes, hogy az Ausztrália
az egyetlen, ahol központilag kapcsolnak a pályakövetés eredményeihez
szolgáltatás-, illetve képzésfejlesztést, a többi országban inkább a
kormányzati elvárásokat elégítik ki ágazati döntéshozatalhoz szükséges
input adatok biztosítása révén.
Magyarország még több irányba elindulhat, az bizonyos, hogy a
jelenlegi rendszer működik, viszont a rutinszerűvé váló tevékenység maga
után vonja annak a veszélyét, hogy nem aknázzuk ki a benne rejlő
lehetőségeket, amelyek révén magasabb szintre lehetne emelni a
hallgatói szolgáltatások minőségét.
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Regionális gazdaságfejlesztés, a várostérségi együttműködések
eszközeinek bemutatása hazai példákon
Bükiné Foki Ariel
Széchenyi István Egyetem RGDI Győr, Magyarország
Konczosné Szombathelyi Márta
Széchenyi István Egyetem, Győr, Magyarország
Absztrakt
Ebben a tanulmányban azokra a kutatási kérdésekre keressük a választ,
hogy a nagyvállalatok milyen hatással vannak a regionális
gazdaságfejlesztésre, a várostérségeknek milyen eszközeik és módszereik
vannak a vállalatok és a térség versenyképességének növelésére,
továbbá milyen hatásuk van az innovációs készség és a
tudásmenedzsment terjedésére.
A tanulmányban a térbeli koncentráció előnyeit tekintjük át, és a
regionális gazdaságfejlesztés egyes tényezőinek alátámasztására példákat
mutatunk be magyarországi járműipari vállalatok és a helyi gazdaság
kapcsolatai alapján.
A regionális gazdaságfejlesztésben vezető szerepet játszik az ún. városi
rezsim, amely magában foglalja részben a korábban elsősorban
közigazgatási fókuszú, a városi infrastruktúra és közfeladatok telepítésére és
helyi-térségi ellátásra koncentráló városirányítás filozófiáját, részben pedig
újdonságként a fejlesztői szerepet felvállaló, belső erőforrásokat mobilizáló
modellt. [Lux 2012]
A regionális gazdaságfejlődésnél ki kell térnünk az egyik legfontosabb
endogén tényezőre: a társadalmi tőkére, ezen belül a kooperációra, azaz
az együttműködések tartalmára, irányára, a hálózatokban való részvételre.
Kulcsszavak:
társadalmi tőke

versenyképesség,

városi

térség,

városi

kormányzás,

Bevezetés
A területi koncentráció térbeli elhelyezkedését a piaci szabályozás és
gazdaságfejlesztés térbeli működési szintjein (makro-, mezo- és mikroszint)
értelmezzük. [Porter 2002]
Makroszinten országok, illetve ország csoportok versengenek
egymással, ezen a szinten vizsgálati módszerként általában a Porter féle
megközelítést alkalmazzák a kutatók. Kulcsfontosságú elemeknek a
tényezőellátottságot, a keresleti viszonyokat, a kapcsolódó és beszállító
iparágakat tekintik.
Mezoszinten a régiók, iparágak, városok, kistérségek versenyét
vizsgáljuk, vagyis a globális vállalatokkal és egymással különböző módon
együttműködő helyi vállalatok és egyéb intézmények csoportjait és
hálózatait, melyek földrajzilag koncentráltan jelennek meg. Ezen a szinten
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az agglomerációs hatások és intézményi tényezők kutatása áll a
középpontban.
Agglomeráción az egymás közelében, egymás szomszédságában, egy
térségben sűrűsödő gazdasági tevékenységek együttesét értjük, amely
lehet egy iparági körzet vagy egy nagyváros és vonzáskörzete.
Mikroszinten a vállalatok elemzését végezzük, részben a Porter féle
iparági tényezők alkalmazásával, részben pedig erőforrás alapú elméletek
felhasználásával. [Szerb 2011]
Az egyes szintekhez kapcsolódó jellemzők összefoglalását az 1. ábra
tartalmazza.
1. ábra Versenyképességi szintek
Forrás: Porter alapján saját szerkesztés (2015)
Makroökonómia (országok, országcsoportok)
Tényező ellátottság, keresleti viszonyok, beszállítói iparágak

Regionális gazdasági szint (városok, várostérségek)
Globális és helyi vállalatok együttműködése, agglomerációs
hatások,
intézményi tényezők
Mikroökonómia (vállalatok)
Iparági tényezők, erőforrás alapú elméletek

A regionális gazdaságfejlesztés szempontjából a mezoszint, azaz a
régiók, iparágak, városok és térségei kutatásunk fókuszai.
A térszerveződési szintek elhatárolásakor Lengyel Imre gazdasági
szempontok szerint meghatározott térszerkezetét alkalmazzuk. Eszerint „a
gazdasági környezet a munkaerő reprodukálására szolgáló fogyasztás a
városokban (településeken) koncentrálódik, létrehozva a fogyasztás terét.
[Lengyel 2003]
A gazdasági tevékenységek tényleges térbeli elhelyezkedését
csomóponti régióként elemezzük, azaz a régión belüli kapcsolatokként,
interakcióként értelmezzük egy vagy több pólus (általában nagyváros) és
környezete között. A csomóponti régiókban az innovatív, magas
értékteremtő-képességű gazdasági tevékenységek koncentrálódnak
(agglomerálódnak). [Lux 2012]
A régión belüli kölcsönhatások megértését segítik a regionális és a
vállalati kultúra kölcsönhatása vizsgálatának eredményei is. [Konczosné
2013, 2014]
Az agglomerációk „a társadalmi és gazdasági tevékenységek
sűrűsödési pontjai, amelyekben a városmagnak és környékének működése
a legteljesebben összefonódott”. [Somlyódyné Pfeil 2011, 28.]
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Helyi gazdaságfejlesztésnek nevezünk minden olyan beavatkozást,
amely a helyi gazdaság bármely komponensének, vagy a helyi gazdaság
egészének módosítása által, és / vagy korábban hiányzó komponensek
bevonása révén és / vagy kihasználatlan komponensek újraélesztésével a
helyi gazdaság egy / vagy több jellemzőjét (eredményességét,
hatékonyságát,
jövedelmezőségét,
a
kibocsátott
termékek
és
szolgáltatások
minőségét,
a
foglalkoztatottságot,
a
rendszer
fenntarthatóságát) javítja.
A helyi gazdaságfejlesztés lehetőséget kínál az önkormányzatok
számára gazdasági szerepvállalásra. Ez megnyilvánulhat önkormányzati
vállalkozások
működtetésében,
önkormányzati
beruházások
megvalósításában.
A városi térségek és versenyképességük kutatása
A városi térségek és versenyképességük kutatása során a térbeli
koncentráció előnyeit az Isard által azonosított agglomerációs előnyök
szerint (lokalizációs, nagyvállalati, urbanizációs) vizsgáljuk. [Isard 1975]
A lokalizációs előnyök az egy ipari ágazathoz tartozó vállalatok térbeli
sűrűsödését jelentik és iparág-specifikusak. Ezek által a specializált
agglomerációban egyre nagyobb arányú lesz a gazdasági integráció
foka. [Krugman 1991]
A vállalatok számára a lokalitás vagy térbeliség jelentősége abban
látható, hogy a szervezetek közötti és helyi hagyományokra épülő
kapcsolatoknak köszönhetően húzóágazatok alakulnak ki az egyes
régiókban. Az iparági szakosodás, a földrajzi koncentráció és a sűrű
kapcsolatháló az ipari körzetek legfontosabb ismérvei.
Marshall elemzésében egy földrajzi körzetben összpontosulásuk pozitív
extern hatásokkal jár. Ennek forrásai egyrészt a széles körű
munkamegosztás az egymást kiegészítő tevékenységek és folyamatok
terén, az ágazat vertikálisan egymásra épülő fázisainak gyakoribb
kapcsolataiból adódó megtakarítások, a vállalatok közötti gyorsabb
információáramlás, az innovációk gyors terjedése, a tranzakciós költségek
csökkenése. Másrészt – és ez különösen hosszabb távon jelentős – egyfajta
ipari légkör kialakítása, a szakképzett munkaerő megléte és állandó
képzése, innovációra való hajlandósága is számos előnnyel jár. [Marshall
1890]
Az eredeti „marshalli” értelmezést Dusek Tamás kibővíti a szűkebb
értelemben vett gazdasági együttműködésen túlmutató társadalmi,
politikai, kulturális kapcsolatok komplex rendszerével.
2. ábra Városi térségek és versenyképesség
Forrás: saját szerkesztés (2015)
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Lokalizációs előny

Nagyvállalati előny

Versenyképesség

Városi térségek

Urbanizációs előny

Specializáció

Identitás

A 2. ábra elemzése során megállapíthatjuk, hogy a versenyképesség
mellett az iparági specializáció és az identitás kialakulása is megfigyelhető.
Példaként említhetjük a járműiparban a beszállítói parkok kialakítását,
amelyek a gyárak közvetlen környékén valósulnak meg, a földrajzi közelség
szempontját figyelembe véve.
A HIPA (Hungarian Investment Promotion Agency; Nemzeti Befektetési
Ügynökség) adatbázisa alapján (2014. 05.) az Audi Hungária Motor Kft. 100
magyar beszállítóval, a Mercedes-Benz Hungary Kft. 25, a Magyar Suzuki
Zrt. 80, az Opel Szentgotthárd Kft. 24 magyar beszállítóval rendelkezik.
A térbeli koncentráció második agglomerációs előnyének a
nagyvállalati előnyöket nevezi meg Isard. A nagyvállalati előnyök
lényegében abból adódnak, hogy egy helyen, egy vállalatnál tömörül
minden egyes funkció és tevékenység, ezáltal az információáramlás
gyorsabb, hatékonyabb. [Isard 1975]
A várostérség számára agglomerációs előnyként jelentkezik a tudás
létrehozása, helyi elterjedése. [Somlyódyné, Pfeil 2011]
A nagyvállalatok egyetemekkel és kutatóintézetekkel vannak szoros
kapcsolatban, elsősorban hálózatokba, klaszterekbe szerveződve
biztosítják a tudástranszfert.
A
járműipari
képzést
folytató
intézmények
együttműködési
megállapodást kötöttek multinacionális vállalatokkal. Így az egyetemek
közül a Széchenyi István Egyetem, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, a Kecskeméti Főiskola, a Miskolci Egyetem,
az Óbudai Egyetem, a Pannon Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem,
valamint a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és
Automatizálási Kutatóintézete tagja a megállapodásnak.
Az együttműködési megállapodáshoz csatlakozott többek között az
Audi Hungaria Motor Kft., a Continental Hungaria Kft., a General Motors
Powertrain-Magyarország Autóipari Kft., a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.,
a Magna Steyr Engineering Center Hungária Kft., a Mercedes-Benz
Manufacturing Hungary Kft., a Rába Járműipari Holding Zrt. és a Valeo
Auto-Electric Magyarország Kft. A partnerek sorába lépett Győr-MosonSopron, valamint Bács-Kiskun megye kereskedelmi és iparkamarája is.
A harmadik típust jelentő urbanizációs előnyök főleg a város méretéből,
lakosságszámából és a tevékenységek egymásra gyakorolt hatási által
eredményezett költségmegtakarításból erednek.
A feldolgozó iparon belül a gépiparban korábban is túlsúlyban voltak a
szakképzett fizikai munkások, ez a túlsúly tovább növekedett, és szignifikáns
kapcsolatot mutat a külföldi tulajdon arányának növekedésével. A külföldi,
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átlagosan jobb üzleti helyzetben lévő cégek könnyebben meg tudják
fizetni a szakképzett vagy magasan képzett munkaerőt.
A járműiparban német tapasztalatok felhasználásával a hazai
viszonyokhoz illeszkedő duális rendszerű képzést dolgoztak ki (Győrben és
Kecskeméten).
A városi rezsim vezető szerepe a gazdaságfejlesztésben
A helyi gazdaságfejlesztés lehetőséget kínál az önkormányzatok
számára gazdasági szerepvállalásra.
A városi kormányzás új területei (governance): a városok önálló
fejlesztői szerepének növekedése, az igazgatási és fejlesztési szerepkörök
integrálása és a magánszektor erősödő bevonása.
Az önkormányzati részvételű helyi kezdeményezések leggyakoribb
beavatkozási területei:
iparfejlesztés (ipari zónák kijelölése, infrastruktúrafejlesztés, telek- és
épületbiztosítás és pénzügyi támogatás);
turizmusfejlesztés (promóció, szálláshelyfejlesztés, a vendéglátás
tökéletesítése),
oktatás, képzés (európai uniós programok, egyéb képzési
programok, képzési központok létesítése),
agrárfejlesztés
(infrastruktúrafejlesztés,
erdészeti
ágazat
fejlesztése),
általános helyi fejlesztés (helyi fejlesztési ügynökség alapítása, a
helyi
önkormányzat
foglalkoztatási
programjai,
promóció,
információbiztosítás).
A járműipar vonatkozásában az iparfejlesztésnek, az oktatás és képzés
területének van jelentős szerepe a nagyvállalat - önkormányzat
kapcsolatában.
A Győr Megyei Jogú Város tulajdonában lévő Győri Nemzetközi Ipari
Park Kft. biztosítja az Audi Hungária Motor Kft. számára a közvetlen
autópálya és vasúti kapcsolatot és a közműellátást. A város folyamatosan
fejlesztett 191 hektár területet a kis- és középvállalkozások számára, annak
érdekében, hogy a járműipar beszállítói hálózata fejlődhessen.
A Németországból érkezett munkaerő olyan arányokat ért el a helyi
munkaerő-állományban, amelynél az integráció intézményesített formái
szükségessé váltak. Ezek az intézmények (iskola, akadémia) közvetlenül
szolgálják a Győrbe érkezett német munkaerő családtagjait. [Czakó 2014]
A Mercededes-Benz gyártelepítésének 2008. júniusi bejelentése
meghatározta és befolyásolta a Kecskemét város gazdaságfejlesztéssel
kapcsolatos feladatait.
Az első fázis a beruházás bejelentésétől a Mercedes gyár teljes
beüzemeléséig tartott (2008-2012), s nevezhetjük az előkészítés és a
felkészülés fázisának. Ebben az időszakban a város az építkezéshez, a
német és a városon kívülről érkező munkások fogadásához, az oktatás és
képzés rendszerének megfelelő fejlesztéséhez, illetve a gyártáshoz
szükséges humán, infrastrukturális és logisztikai feltételeket igyekezett
biztosítani (elsősorban a Mercedes igényeinek megfelelően).
A második fázis a termelés beindulásától a gyár első ötéves időszakáig
tart (2012-2017), mely a megfelelő gazdasági környezet megteremtését, az
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oktatás és képzés rendszerének fejlesztését, a beszállítók, kis- és
középvállalatok igényeinek kielégítését, a város ipari potenciáljának
növelését, fejlesztését, valamint a városi beszállítói klaszterek megerősítését
célozzák, az üzleti, kereskedelmi, K+F és humán szolgáltatási színvonal
növelése mellett.
A Mercedes-Benz beruházás bejelentésétől eltelt időszakban számos
jelentős eredményt ért el a város a gazdaságfejlesztés terén:
kiépült a gyártelep és az országos vasúthálózat közötti vasúti
iparvágány,
megépültek a közutak és közlekedési csomópontok,
elindult a duális képzés a városi középiskolákban,
megépült 50 családi ház a Németországból érkezett
munkavállalóknak a Mercedes Lakóparkban,
Járműipari Technológiai Traszfer Iroda alakult.
Társadalmi tőke, mint a gazdasági fejlődés egyik endogén forrása
A társadalmi tőke fogalmát Fukuyama nyomán a társadalmi
együttműködés összefüggésében a következőképpen határozhatjuk meg:
„az emberek közti társadalmi együttműködést (kooperációt) elősegítő,
„mozgósított” informális társadalmi normák és értékek együttese, kezdve a
reciprocitástól a bizalmon át egészen a valláserkölcsig.” A hangsúly két
kulcsszón van: együttműködés és mozgósítás. [Fukuyama 1999]
A
helyi
gazdaságfejlesztésben
nagy
jelentősége
van
az
együttműködések kialakulásának, amelyet egy adott iparág versenyző és
kapcsolódó és támogató vállalatai, pénzügyi intézmények, szolgáltató és
együttműködő infrastrukturális (háttér) intézmények (oktatás, szakképzés,
kutatás), vállalkozói szövetségek (kamarák, szakmai egyesületek) innovatív
kapcsolatrendszerén alapuló földrajzi koncentrációjaként értelmezhetünk.
A helyi gazdaságfejlesztési együttműködéseket a 3. ábra mutatja be.
3. ábra Helyi gazdaságfejlesztési együttműködések
Forrás: saját szerkesztés (2015)

Gazdasági, üzleti tér

Beszállítók
Vevők
Versenytársak
Üzleti partnerek

Földrajzi, „térségi” tér

Vállalati működés és stratégia

Önkormányzat
Helyi vállalkozást
segítő szervezetek
Helyi közösség

A vállalatai működés gazdasági és földrajzi térbe ágyazódik be. A
gazdasági, üzleti térben kialakított kapcsolatok, együttműködések
elsősorban az értéklánc mentén értelmezhetők (vevői, beszállítói
kapcsolatok). A földrajzi térben kialakított kapcsolatok között jelentős
szerepe van a vállalatok szempontjából a helyi önkormányzattal, továbbá
a gazdaságfejlesztési szervezetekkel: kereskedelmi kamarákkal és
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vállalkozási központokkal, mint az üzleti szférát képviselő szervezetekkel
kialakított kapcsolatoknak.
A helyi gazdaságfejlesztésben a klasztereknek is nagy jelentőségük van,
és alapvetően három általános előnyüket lehet kiemelni: egyrészt pozitív
hatással vannak a régió versenyképességére, másrészt ezáltal és a
munkamegosztás révén javul a termelékenységük, harmadrészt helyi
identitásuk nyomán kötődnek a lokális gazdasághoz és a társadalomhoz,
azaz partnerek a helyi gondok (foglalkoztatottság, intézményfejlesztés)
megoldásában, regionális és helyi gazdaságfejlesztésben.
A kecskeméti Mercedes-Benz beruházással kapcsolatosan egy
példaértékű helyi kezdeményezésű együttműködést szeretnénk bemutatni.
A helyi gazdaságfejlesztés szempontjából jelentős szereplő: az Alföldi
Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., egy koordinációs feladatot ellátó
társaság, amelynek tulajdonosai: Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata (51 %), Kecskeméti Főiskola (25 %), Bács-Kiskun Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (8%), Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara (8%) és Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (8%).
Kecskemét Megyei Jogú Város és az Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit
Közhasznú Kft. együttműködésében valósult meg az a Gazdasági Program,
amely a városi önkormányzat erőfeszítéseit mutatja be a szakképzés és
továbbképzés területén, az infrastruktúra fejlesztés területén, továbbá a
bérlakás építési program kapcsán.
A Gazdasági Program elemei az alábbiak:
Járműipari tudományos, oktatási és K+F program
Ipar-, beszállítói és vállalkozásfejlesztési program
Mercedes-Benz illeszkedési program
Térség és városfejlesztési program
Összegzés
A globális verseny kihívásaira a nemzetközi felmérések szerint nagyon
sokféle – térbeli koncentrációra alapozó – sikeres vállalati, iparági válasz
született, melyek jelentős része a speciális regionális, helyi környezetből
adódó versenyelőnyökre támaszkodik. [Lengyel 2010]
A
térbeli
koncentráció
alaptípusait
áttekintve
az
alábbi
megállapításokat tehetjük a járműipari körzetek vonatkozásában:
A lokalizációs előnyök a beszállítók földrajzi koncentrációja,
beszállítói ipari park létrehozásában figyelhetők meg.
A nagyvállalati előnyök a várostérség számára elsősorban a tudás
létrehozásában és helyi terjedésében érhetők tetten. Az egyetemek
kapcsolatrendszerükkel (együttműködési megállapodások kialakításával)
közvetítik a tudományos-technikai ismereteket a helyi gazdaság
szereplőihez.
Az urbanizációs előnyöket a duális szakképzés kialakításával
azonosítottuk.
A helyi önkormányzat szerepét a helyi gazdaságfejlesztésben az
alábbiakban foglalhatjuk össze:
A
helyi
önkormányzatok
a
járműipar
támogatásában
leggyakrabban az iparfejlesztés, oktatás és képzés és az általános fejlesztési
területeken gyakorolnak jelentős hatást a helyi gazdaságra.
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Az
önkormányzatokon
kívül
jelentős
szereplői
a
helyi
gazdaságfejlesztésnek a regionális fejlesztési tanácsok, a regionális
fejlesztési ügynökségek, a megyei önkormányzatok, a kamarák és a
vállalkozásfejlesztési alapítványok.
Irodalomjegyzék
Czakó, K. (2014), Az Audi Hungária Motor Kft. hatása a helyi gazdasági
és társadalmi folyamatokra, Tér és Társadalom 28. (2), 188-198
Dusek, T. (1999), A területfejlesztés megújítási irányai, az ipari körzetek,
Tér és Társadalom 13. (1-2), 89-108
Fukuyama, F. (1999), A nagy szétbomlás. Az emberi természet és a
társadalmi rend újjászervezése, Európa Könyvkiadó, Budapest
Isard, W. (1975), Introduction to Regional, Science Prentice-Hall,
Englewood Cliffs
Konczosné Szombathelyi, M.. (2014), A regionális és a vállalati kultúra
kölcsönhatásának vizsgálata. Tér és Társadalom, 28 (1), 84-98.
http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/2562
Konczosne Szombathelyi, M. (2013), Reciprocal effects between
regions and organizations. A study of European regional cultures and
corporate embeddedness. Tér – Gazdaság – Ember, 1. (3), 42-53.
http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/folyoirat/TGE_I_evf03.pdf
Krugman, P. (1991), Geography and Trade, Gaston Aykens Lecture
Series
Lengyel, I. (2003),
Verseny és
területi
fejlődés: térségek
versenyképessége Magyarországon JATEPress, Szeged
Lengyel, I. (2010), Regionális gazdaságfejlesztés, Akadémiai Kiadó,
Budapest
Lux, G. (2012), A gazdaság szerepe a városi térségek fejlesztésében: a
globális
kihívásoktól
a
fejlesztéspolitikáig
http://www.academia.edu/3891066/A_gazdasag_szerepe_a_varosi_terseg
ek_fejleszteseben_A_globalis_kihivasoktol_a_fejlesztespolitikaig_The_role_of
_the_economy_in_the_development_of_cityregions_From_global_challenges_to_development_policy_(Letöltve: 201310-15)
Marshall, A. (1890), Principles of economics, Macmillan, London
Porter, M. (2002), Compeetitiveness an the Role of Regions Institute for
Strategy and Competitiveness, Harvard Business School
Somlyódyné Pfeil, E. (2011), Az agglomerációk jelentőségének
változása az államszervezés és a városi kormányzás szempontjából, Tér és
Társadalom 25 (3) 27-59
Szerb, L. (2011), A magyar mikro-, kis- és középvállalatok
versenyképességének mérése és vizsgálata, Magyar Minőség 20 (8-9) 6-16

265

A karriermenedzsment egyes megközelítései
Bálint Brigitta
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar,
Pécs, Magyarország
Absztrakt
A tanulmány a karrier fogalmának változásai révén (kezdve a
hagyományostól a határtalanon keresztül a projektig bezáróan) és a
karriermenedzsment folyamat egyes értelmezésein (egyéni és szervezeti,
valamint emberi erőforrás menedzsment rendszerben elfoglalt helye szerinti
megközelítésein) keresztül kíván egy áttekintést adni a karriergondozás
témaköréről. Továbbá rá kíván mutatni, hogy a mai versengő,
kiszámíthatatlan világban miként érdemes a szervezeti karriermenedzsment
gyakorlatára tekinteni, illetve milyen szerepet érdemes neki szánni.
Kulcsszavak: karrier, egyéni karriermenedzsment, szervezeti
karriermenedzsment, karriergondozás
Bevezetés
A tanulmány célja, hogy egy elméleti összefoglalót adjon a
karriermenedzsment egyes elméleti megközelítéseiből, értelmezéseiből,
amely majd egy primer kutatáshoz szolgálhat alapul. Első lépésben a téma
egyik alapfogalmának, a karrier definíciójának változása kerül
bemutatásra, azaz hogyan értelmezték korábban és most. Ismertetésre
kerül milyen új értelmet nyert a fogalom a jelenkorban. Majd magának, a
karriermenedzsmentnek a megközelítései kerülnek tárgyalásra.
A karrier fogalmának értelmezési lehetőségei
A karrier kezdetben sok ember számára a vezetői beosztásba kerülést
jelentette, a ranglétrán való feljebb jutással azonosították. Ha megnézzük a
szó eredeti jelentést, akkor egyből elfogadható ez a nézőpont is. „A
magyarul ugyanis utat, lóversenypályát jelentő eredetileg francia kifejezés
(carriere) az angol nyelvben szintén versenypálya (racing course),
versengés jelentéstartalommal gyökeresedett meg.” [Hovánszki 2004, 17.]
Idővel a vezetői karrieren kívül megkülönböztették a szakmai karriert is,
amely a szakmai tudáson alapuló hierarchiában biztosítja az
előremenetelt. Ezek a kezdeti meghatározások a tradicionális vagy
hagyományos karrier fogalmához köthetők, amely a következő
jellegzetességeket hordozta magában:
Egy-két szervezeten belül valósul meg, lineáris karrier állomásokkal
[Levinson 1978; Super 1957]
A sikert az előléptetésben és a fizetésemelésben lehetett mérni
[Hall 1996]
A hagyományos karrier fogalmának kialakulásakor többnyire magas,
több hierarchia szinttel rendelkező szervezetek működtek, ahol volt bőven
lehetőség felfelé haladnia az egyéneknek. Továbbá jellemzően egy,
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esetleg két szervezetnél dolgoztak életük során. Majd, ahogy Sullivan [1999]
is írja, a környezeti változásoknak köszönhetően a szervezetek ellaposodtak
(lecsökkent a hierarchia szintek száma). Igyekeztek rugalmasan reagálni
olyan változásokra, mint például
A gyors technikai fejlődés
A növekvő globális verseny. [Sullivan 1999]
Ezek az események magukkal hozták a lélektani szerződés módosulását
is. Míg korábban az alkalmazottak a hűségüket adták a munka
biztonságáért cserébe, addig az új alkutárgyuk a teljesítményük lett, amiért
cserébe a fejlődést, a tanulást várták el. [Altman - Post 1996; Hall - Mirvis
1996; Rousseau 1989; Rousseau - Wade-Benzoni 1995] A szervezeti oldal
elvárásai is ebbe az irányba változtak. Elvárták a jó teljesítményt a
munkavállalói fejlesztés fejében. Ennek következtében háttérbe szorultak
olyan értékek, mint a hűség [Sullivan 1999], és többé nem szólt egy életre a
foglalkoztatás. Egyre többször fordult elő, hogy egyén és szervezet megvált
egymástól, aminek folyamán egy új karrier fogalom körvonalazódott, a
határtalan karrieré (boundaryless).
A határtalan karrier alatt olyan munkalehetőségek sorozatát értjük,
amelyek túlmutatnak egyetlen szervezet határain [DeFillippi - Arthur 1996],
azaz több munkáltatónál valósítható meg karrier, nem egyetlen vállalathoz
kötött. Ez az új megközelítés a karrier általános definíciójának kibővítéséhez
vezetett, amely már több tartalmat párosított annak jelentéséhez. Egyik
ilyen jellegzetes meghatározás Greenhausé, aki szerint: „A karrier
mindazoknak a munkatapasztalatoknak a teljes sora, amelyet az egyén
felhalmoz életpályája alatt, és ezeknek az eseményeknek a szubjektív
interpretálása egyéni aspirációk, szükségletek, érzések formájában.”
[Koncz 2004, 104] Ezek az újabb meghatározások már nem teszik függővé
a karriert a vezetői kinevezéstől, valamilyen beosztástól, vagy hivatástól,
hanem az egyén megszerzett tapasztalatira, élményeire építkezik.
Továbbá nem minősíti a tartalmát, hogy mikor sikeres vagy sikertelen, illetve
nem köti feltételhez a karrier teljesülését. Az alábbi táblázat több ponton is
összehasonlítja a hagyományos és a határtalan karriert, kiemelve a két
fogalom közti fontos különbségeket.
1. táblázat Hagyományos kontra határtalan karrier
Forrás: Sullivan (1999, 458. oldal) alapján saját szerkesztés
Hagyományos karrier

Határtalan karrier

Munkaviszony

A munkahely biztonsága
hűségért cserébe

Alkalmazás a teljesítményért
és a rugalmasságért cserébe

Határok

Egy vagy két vállalat

Több vállalat

Készségek

Cég specifikus

„Átvihető”
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Mivel mérik a sikert?

Fizetés, előléptetés,
státusz

Értelmes, változatos munka

Ki a felelős a
karriermenedzsmentért?

Szervezet

Egyén

Képzés-fejlesztés

Formális programokkal

Munka közben

Mérföldkövek

Korfüggő

Tanulás (fejlődés) függő

A határtalan karrier mellett további karrier fogalmak is megjelentek az
elmúlt időszakban. Ilyen például a változatos (protean) karrier fogalma
[Arthur 1994; Sullivan 1999; Dessler-Cole 2008], amely az életpálya
változatosságára fókuszál. Valamint egy még újabb megközelítés, a projekt
karrier a projektek sorozatán alapuló karrierre utal, amely végbe mehet
egy vagy több vállalaton belül is [Noe 2008].
Karriermenedzsment
A karrier fogalmak áttekintése után a karriermenedzsment
meghatározásainak számbavétele következik.
Általánosságban elmondható, hogy egy karriermenedzsment rendszer
segíti a munkavállalókat, a vezetőket és a vállalatot abban, hogy
azonosítsák karrier fejlesztési igényeket, valamint magába foglalja az
önértékelést, a környezetelemzést, a célkitűzést és a tevékenységek
megtervezését is [Noe 2008]. Ez a definíció még nem teljes körű, mivel a
csak a tervezési szakaszra helyezi a hangsúlyt, viszont rámutat arra, hogy
több
szereplő
karrierigényeiről,
és
ennek
következtében,
karriergondozásáról beszélhetünk.
A karriermenedzsment fogalmát két oldalról közelíthetjük meg: az
egyén és a szervezet szemszögéből. A két megközelítés viszonyára el lehet
mondani, hogy az idők során váltakozott, hogy a szakemberek éppen
melyiket tartották fontosabbnak, illetve előrébb valónak. Ez függött attól is,
hogy a szervezetek éppen mit gondoltak, kinek az érdeke az alkalmazott
karrierfejlesztése, az egyéné vagy a vállalaté.
Az egyéni karriermenedzsment folyamata során „az egyének irányítják,
befolyásolják, szervezik karrierjüket teljes szakmai életpályájuk folyamán és
egy adott szervezetben”. [Koncz 2004] A céljuk, hogy világos perspektívát
nyújtson számukra a szervezet, láthassák maguk előtt a lehetőségeiket az
előrelépésre, a fejlődésre. Az egyéni karriergondozás folyamatát négy fő
lépésre oszthatjuk Koncz Katalin szerint [2004, 2013]. Először is a karriercélok
kijelölését kell megtenni az egyénnek a saját ön- és környezete ismerete
alapján. A céloknak kellően specifikusnak, mérhetőnek, elérhetőnek,
realizálhatónak és időhöz kötöttnek kell lenniük. A célok elérését ezután
gondosan meg kell tervezni, majd a meghatározott lépéseket végre kell
hajtania. A bezáró szakasz a karrier értékelését foglalja magába, amikor
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számba veszi az illető, hogy a kitűzött karriercélokat milyen mértékben
sikerült elérnie.
Az egyéni karriergondozás során teljes mértékben az egyén áll a
központban. A saját karrier igényeiből indul ki, és saját magának megfelelő
célokat tűz ki, azonban a tervezés és a végrehajtás során nagy szerepet
játszanak a szervezetek is, hiszen nagymértékben befolyásolják a
munkavállaló számára kínálkozó lehetőségeket és eszközöket.
1. ábra Az egyéni karriergondozás folyamata
Forrás: Koncz (2004) alapján saját szerkesztés

A szervezeti karrierfejlesztést egyrészt értelmezhetjük úgy, mint a
szervezet alkalmazottai egészének vagy bizonyos rétegeinek támogatott,
formalizált munkahelyi karrierfejlesztése. [Farkas et al. 2007] A definíció
egyrészt arra utal, hogy egy munkahelyhez kötött karriergondozási
tevékenységre kell gondolni, másrészt nem feltétlenül kell a szervezetnek az
összes munkavállalójának a karrierjét egyengetnie. A következő
meghatározás már bővebben járja körül a fogalmat, és kijelöli annak célját
is: a szervezet által megtervezett és irányított, formális és kevésbé formális
tevékenységek sora, amely révén az alkalmazottai karrierfejlesztését
igyekszik befolyásolni, hogy ezáltal a szervezeti hatékonyságot növelje.
[Arnold, 1996] Egyértelműen látszik, hogy a szervezet igényei a dominánsak
a szervezeti karriermenedzsment során, és a cél a szervezeti siker. Viszont itt
is megjegyzendő, mint ahogy az egyéni karrierfejlesztésnél említésre került,
hogy a szervezet milyen szerepet játszik ott, hogy fordítva is igaz, az
alkalmazottak hozzájárulása nélkül ez a rendszer sem működhet. Ezt a
szükséges együttműködést hivatott megmutatni Leibowitz definíciója,
amely szerint a szervezeti karriergondozás nem más, mint formalizált és
megtervezett erőfeszítések együttese arra vonatkozóan, hogy az egyéni
karrier szükségletek és a szervezeti erőforrás szükségletek között
megteremtsék az összhangot. [Leibowitz et al. 1986] Következésképp a
szervezeti karriermenedzsment célja: „hogy a szervezet emberi erőforrás
szükségleteit összehangolják az egyén életpályájával kapcsolatos
elképzeléseivel.” [Csányi 2004, 19]
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A karriermenedzsment és az EEM funkciók kapcsolata
A karrier fogalmának változásai kihatottak a karriermenedzsment
tevékenységének értelmezéseire is. Ennek köszönhetően a szervezet
emberi erőforrás menedzsment (EEM) rendszerében elfoglalt helye és
szerepe is módosult az idők folyamán, valamint megjelentek a többirányú
megközelítések is. Számos humán erőforrás menedzsment kézikönyv a
képzés-fejlesztés részeként tekint rá, tehát egy EEM funkció elemeként
értelmezi [Farkas et al. (szerk) 2003; Mathis. – Jackson 2008; Noe 2007]. Ezzel
szemben Koncz [2002] az EEM gyakorlatának az újraértelmezéseként
mutatja be a karriermenedzsmentet. Bizonyos vélemények a motiváció
egy hasznos eszközének tartják, míg mások a szervezeti teljesítmény
növelésének egyik lehetőségét látják benne: olyan eszköz, amely által egy
szervezet növelheti alkalmazottai termelékenységét. [Robbins 1993] Az
utóbbi években megfigyelhető, hogy a tehetségmenedzsment rendszer
részeként tüntetik fel a szakemberek.
Konklúzió
A szerző véleménye szerint a karriermenedzsment gyakorlatát nem
lehet csak egy EEM funkció részeként kezelni, mivel jelentősége annál
nagyobb. Egy komplex rendszernek tekinti, amely átöleli a szervezet teljes
EEM gyakorlatát, amely cserébe támogatja azt. Segíti a szervezetet abban,
hogy a számára értékes embereket hosszú távon megtartsa, azzal hogy
világos karrierképet közvetít feléjük. A kitűzött céloknak megfelelően képzi
és fejleszti őket. Folyamatos konzultációkkal, célképzéssel, sikerélményekkel
motiválja őket, valamint növeli teljesítményüket.
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Absztrakt
Napjainkban az egyre gyorsuló világban a nők gazdaságban betöltött
szerepe átértékelődött. A XXI. század elején egy olyan fordulóponthoz
érkeztünk, amelynek következtében egyre nagyobb jelentőségű és egyre
nagyobb figyelmet kapó kérdéssé vált a nők munkahelyeken betöltött
szerepének alakulása. Különösen jelentős e vizsgálati terület, hiszen korunk
századában sokkal több nő dolgozik, mint ez idáig valaha. Ennek
következtében meghatározó szerepe van annak, hogy a családbarát
vezetés, szervezés beépüljön egy vállalat mindennapjaiba. Minderre
nemcsak a nők munka világában való jobb érvényesülése miatt kell nagy
figyelmet fordítani, hanem a cég eredményessége miatt is.
Tanulmányunkban e kérdéskör fontosságára szeretnénk felhívni a
figyelmet amelynek során értelmezzük a családbarát munkahely jelentését,
és bemutatjuk ezen vállalatok előnyét és jelentőségét mind a nők, mind a
munkaadók oldaláról. Az elmélet igazolásaként és azzal párhuzamban,
egy jó példaként szeretnénk bemutatni értekezésünkben a 2011-ben a
„Legjobb Női Munkahely” pályázaton III. helyezést elért vállalatot és annak
gyakorlatát. A cég alaposabb megismerése érdekében empirikus
vizsgálatot végeztünk az ott dolgozók körében, melynek kiértékelt
eredményei is ismertetésre fognak kerülni jelen tanulmányunkban.
Kulcsszavak: családbarát munkahely, esélyegyenlőség, vállalati kultúra
Bevezetés
A férfiak és nők esélyegyenlőségének megvalósulása a munkaerő
piacon fontos társadalmi és gazdasági jelentőséggel bír. E vizsgálati terület
egyaránt hatással van a versenyképességre, a fejlődésre és a társadalmi
jól-létre. Mindezért fontos, hogy a potenciális foglalkoztatók is nagyobb
figyelmet fordítsanak a nemek esélyegyenlőségének minél magasabb
szinten történő megvalósulására, a nők család és karrier egyensúlyának
biztosítására. A téma aktualitását is bizonyítja, hogy a 2014. év végén
megjelent Global Gender Gap Report rangsorában hazánk a 93. helyen
szerepel a nemek esélyegyenlőségét illetően, amely 6 hellyel rosszabb a
2013. évi rangsorhoz képest (WEF, 2014).
Mindennek érdekében elengedhetetlen, hogy mind a társadalmi mind
a vállalati szereplők egy új támogató értékrendet, szemléletet alakítsanak
ki. Egy olyan gazdasági kultúrára van szükség, amely értékként kezeli a
gyermekvállalás és a karrier összeegyeztetését, amely támogatja a
dolgozó és családos nők érvényesülését.
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Családbarát munkahely
A hosszú távú növekedés, fejlődés és stabilitás egyik kulcstényezője a
humántőke. Mindez nemcsak egy ország gazdaságát vizsgálva mondható
érvényesnek, hanem vállalatokra nézve is. Napjainkban egyre több
vállalat hosszú távú céljai közt jelennek meg a profitszerzésen kívül olyan
tényezők, mint a dolgozói elégedettség, a család és karrier
összeegyeztethetősége, jó munkahelyi légkör. Kiemelten fontos, hogy egy
gazdasági szervezet megtalálja és megtartsa a számára legalkalmasabb
munkaerőt. Ez azonban a nők helyzetében korán sem egyszerű feladat,
hiszen össze kell hangolniuk a gyermekvállalást és a karrierépítést. Több
kutatás is bizonyítja, hogy azokban az országokban, amelyekben nagyobb
figyelmet fordítanak a családbarát HR-politikára, ott magasabb a
gyermekvállalási hajlandósság. Magyarország e tekintetben sajnos az
utolsók között szerepel az európai országok között a mindössze 1,41-es
termékenységi arányszámmal (KFF, 2013). Mindezért jelentős szerepe van
egy vállalat sikeres működésében a családbarát HR-politikának. Egyes
felmérések szerint olyan pozitív gazdasági eredmények mutathatók ki
azoknál a cégeknél, amelyek nagy hangsúlyt fektetnek a család és a
munkahely összeegyeztethetőségére, mint pl. (Ternovszky, 2013. 117.):
versenyelőny a munkaerőpiacon,
növekvő lojalitás,
növekvő egyéni teljesítmény,
növekvő termelékenység,
javuló egészségi mutatók,
csökkenő hiányzások,
csökkenő stressz szint,
növekvő rugalmasság stb.
A fentebb említett pozitív példák is azt erősítik, hogy érdemes a
vállalatoknak a családbarát HR-gyakorlatot alkalmazni. Fontos, hogy a
cégek ne teherként éljék meg e politika megvalósítását, hanem
lehetőségként. Azonban a sikeres családbarát munkahely létrehozásához
szükséges megismerni, hogy mik is a jellemzői e vállalattípusnak, mi is tesz
valójában egy munkahelyet családbaráttá.
Több szakirodalom áttanulmányozása során az alábbi főbb
paraméterek jellemzők a családbarát munkahelyekre:
Rugalmasság (mind munkaszervezésben, mind hozzáállásban
jelentkező rugalmasság, amely segíti a család és karrier összeegyeztetését)
Atipikus foglalkoztatás (ide sorolandó a csökkentett munkaidő
vagy részmunkaidő, rugalmas munkaidő, munkakörmegosztás, távmunka)
Támogató vezető (a vállalat vezetőjének stílusát jelenti, amely
teljes mértékben igyekszik az alkalmazottait kézzelfogható támogatásban
részesíteni)
Családbarát szervezeti kultúra és vállalati értékrend (olyan kultúra,
amely értékeli és segíti a gyermekvállalást)
Családi feladatok (gyermek- és idősgondozási feladatok)
elismerés és értékelése.
Információval és tanácsadással segíti a család és munka
összeegyeztetését.
Továbbképzésen, továbbtanuláson való részvétel támogatása.
Az említett jellemzőkből is jól megfigyelhető, hogy a családbarát
munkahely átfogó általános tulajdonsága az, hogy a vállalat minden
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területén igyekszik elősegíteni a család és a munka összehangolását,
annak érdekében, hogy az alkalmazottak a lehető legteljesebb
harmóniában tudják élni életüket, és ezáltal a vállalat számára is hasznos
erőforrást jelentsenek.
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) által alapított
Legjobb Női Munkahely Pályázat célja is többek között az, hogy felhívja a
figyelmet a nők foglalkoztatásának esélyegyenlőségi szempontjaira, a
gazdasági működésben betöltött jelentőségükre, valamint hogy olyan
követendő példákat mutasson be, amelyeket más vállalkozások is
követendőnek tekinthetnek. A pályázat célja továbbá, hogy felhívja a
figyelmet
a
munka
és
a
családi
élet
harmonizációjára,
összeegyeztethetőségére. Az ENSZ-ben 2009. óta tanácsadói státusszal bíró
Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség célul tűzte ki a női foglalkoztatás
bővítését és az esélyegyenlőség hatékonyabb érvényesülését. (MNKSZ,
2014/A)
A pályázat 2007-ben került elsőként meghirdetésre. A Legjobb Női
Munkahely Díj elnyerésére a Magyarországon működő szervezetek a 20-250
fő munkavállalót foglalkoztató, valamint a 250 főnél több munkavállalót
foglalkoztató munkáltatók kategóriáiban pályázhatnak. (MNKSZ, 2014/B) A
pályázat értékelése az alábbi keretszempontok alapján történik:
a munka és a magánélet-család összeegyeztethetősége
tisztességes munkafeltételek;
a karrierlehetőség, előremenetel biztosítása;
az egészség és a jó közérzet megőrzésének lehetősége,
a készségek fejlesztésének lehetősége;
a személyes és telefonos interjúkon szerzett információk.
Esettanulmány
Az esettanulmány módszerével élve egy sikeres vállalkozás
működésének elemzésén keresztül próbáljuk meg alátámasztani a fent
meghatározásra kerülő tényszerű állításokat. A következő részben a BI-KA
Logisztika Kft. gazdálkodásán, működtetésén keresztül mutatjuk be, hogy a
vállalati – verseny – szférában, miért is tekinthető kiemelt fontosságúnak a
nők foglalkoztatása.
A magyar magánszemélyek által alapított, 100%-ban magyar
tulajdonban lévő, szolnoki székhelyű Kft. immár több mint 20 éves szakmai
múltra tekint vissza. Az 1991 végén alakult egykori kis családi vállalkozás
napjainkra az Észak Alföldi régió egyik piacvezető szállítmányozó és
logisztikai szolgáltató társaságává nőtte ki magát. A cég gépjárműparkja
150 különböző típusú tehergépjárművet foglal magába, melyekkel évente
több mint 20 ezer fuvarfeladatot teljesít egész Európában.
A vállalkozás szakmai sikerét több eredmény is igazolja. Az APEH Északalföldi Regionális Igazgatósága és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével megrendezésre kerülő
gazdasági eseményen a Kft. 2006 Év Vállalkozása lett. 2014-ben ötödik
alkalommal került sor azon magyar vonatkozású márkák díjazására,
amelyek méltó képviselői lehetnek hazánkban és az egész világban. 2014ben a BI-KA Logisztika Kft is elnyerte a MagyarBrands elismerést. Ezen kiváló
eredmény hátterében az írott stratégia, a korrekt partnerkapcsolat a
vevőkkel (beszállítókkal), a vállalkozás folyamatos versenyképességének
növelése, valamint a női foglalkoztatási szint emelése, s ezáltal a vállalaton
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belüli sokszínűség biztosítása állnak. A folyamatos fejlődés, a kitartó munka
és kiváló munkaerő által elért eredmények mind hozzájárultak a cég
történetében bekövetkezett jelentős, folyamatos fejlődéseket magával
hozó változásokhoz.
A Kft. kiemelt fontosságúnak tekinti erős és stabil brand folyamatos
biztosítását, hiszen csak így tudják ügyfeleik számára a maximumot
nyújtani. A vállalat értékei között szerepel többek között az összetartó,
bizalmon és kölcsönös segítségnyújtáson alapuló kollektíva által elérhető
versenyképes erő. A BI-KA Logisztika Kft. vállalati kultúrájából adódóan, a
motivált és elkötelezett munkatársakkal egy olyan szervezett közösséget
alkot, melynek keretein belül mind az egyéni, mind pedig a vállalati célok
megvalósítása együttesen lehetséges.
A cég a munkavállalóit egyenlővé teszi az érték fogalmával, és
álláspontja szerint, ezen értékek határozzák meg legjelentősebben a
vállalkozás működésének sikerességét, így kiemelt helyen kezeli a dolgozók
folyamatos szakmai továbbképzését, fejlesztését ezáltal is erősítve a bizalmi
szintet. A felső vezetés különböző külső és belső képzéseken szakterületükhöz tartozó konferenciák, workshop-ok, szakmai és
készségfejlesztő programokon való részvétellel tartja naprakészen
munkavállalóik szakmai felkészültségét. (BI-KA, 2012)
A vállalkozás értéknek tekinti a megoldásokban való gondolkodást,
amely lehetővé teszi, hogy gyorsan és rugalmasan képesek legyenek
reagálni az állandóan változó külső környezet által előidézett helyzetekre.
Ezen reagálások realizálásához pedig a cég felfogásában nem szabad
figyelmen kívül hagyni a női kompetenciákat, sőt be kell azokat vonni a
döntéshozatalba, annak érdekében, hogy a szervezet jó válaszokat
adhasson a változó világ kihívásaira.
Ezen célok eléréséhez pedig kiemelt szerephez jutnak a női
munkavállalók.
Mi
sem
bizonyítja
ezt
jobban,
hogy
az
összfoglalkoztatottakon belül 51,02%-t képviselnek a hölgyek. Létszám
adatokat tekintve jelenleg 98 főt foglalkoztat a vállalkozás – szakmai
gyakorlatos hallgatókkal együtt -, amely állományból 50 fő női
munkavállaló, akik különböző osztályokon és szakmai csoportokon belül
végzik munkájukat az igazgatás, az intézményüzemeltetés, a PR és
kommunikáció, a HR, a vállalatirányítás, a nemzetközi és belföldi
szállítmányozás, a raktárlogisztika valamint a gazdasági (pénzügyi és
számviteli) feladatok területén.
A cég profilját tekintve elhanyagolhatatlan a férfi munkavállalók
alkalmazása, hiszen a komplex logisztikai szolgáltatás nyújtása igényli a
fizikai munkaerőt is. A fizikai dolgozók mindösszesen 31 főt tesznek ki, akik
mind férfiak. (Többek között ide tartoznak a raktárosok és tehergépjármű
vezetők is.) Amennyiben azonban csak az irodai dolgozókat vonjuk górcső
alá, akkor a nők aránya máris más képet mutat, hiszen 74,6%-t képvisel így
az arányuk.
A vállalat számára fontos a férfi és női munkavállalók
esélyegyenlősége, támogatja a női foglalkoztatás arányának növelését. A
top-menedzsment határozottan kiáll azon nézet mellett, miszerint a nők
gazdasági aktivitásának növelése lényeges feladat, és ennek megfelelően
fontos a potenciális foglalkoztatók felkészítése a globalizált világ által
támasztott komoly kihívásokat jelentő feladatok megoldására.
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A vállalkozást több alkalommal is személyesen felkerestük és minden
alkalommal barátságos, jó hangulatú légkört tapasztaltunk – annak
ellenére, hogy az irodai munka jelentős része a pénzügyekkel, számvitellel
foglalkozik, és valljuk be ezen területen sokszor találkoznak a szakemberek
elsőnek leküzdhetetlennek tűnő akadályokkal. Mindezek ellenére egy jól
működő, összetartó, női-közösség kovácsolódott mára össze. Ezt mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy a BI-KA Logisztika Kft. elnyerte a Legjobb Női
Munkahely 2011 pályázaton a 20-250 fő munkavállalót foglalkoztató
vállalatok kategóriájában a 3. helyezést.
Felvetődik a kérdés, hogy miért döntött úgy a vállalkozás, hogy
megpályázza ezt a címet. Első válasz a korábban felsorolt vállalati
értékekben rejlik. A női munkavállalók jelentik a cég egyik sikertényezőjét, a
versenyképesség ilyen magas szinten tartásának kulcselemeként vannak
jelen a vállalati kultúrában. A vezetőség úgy véli, hogy a női munkatársak
könnyebben teremtenek kapcsolatot a megbízókkal és alvállalkozókkal,
emellett lelkiismeretesen és kreatívan végzik munkájukat. Továbbá választ
jelent, hogy a pályázaton való részvétel során a menedzsmentnek
lehetősége adódik a felszínre juttatni a mélyen húzódó fejlődési
potenciálokat.
A tanulmány megszületését megelőzte egy kérdőíves felmérés a BI-KA
Logisztika Kft. munkatársai bevonásával. A kérdőív egy általános dolgozói
elégedettségi felmérés, melynek egy részét, az esélyegyenlőség
témakörére vonatkozó kérdéscsoport adta.
Napjainkban a munkakeresés során egyre nagyobb hangsúly
helyeződik a munka és magánélet összehangolására, amelyet az általunk
megkérdezettek is igazoltak, hiszen 92,3%-a fontosnak tartja e két tényező
harmóniáját (1. ábra).
1. ábra: Fontos Ön számára a munka és a magánélet
összeegyeztethetősége?
Forrás: Felmérés alapján saját szerkesztés, 2014 N=51

A megkérdezett munkavállalók 74,5 %-a szerint maximálisan
érvényesül az esélyegyenlőség a munkahelyükön. Rákérdeztünk a Kft.
családbarát jellegére is. Ennek elsődleges oka, az igen magas arányú női
munkavállalók létszáma – hiszen elsősorban ez a kérdés a női nemet érinti.
A vállalatvezetés álláspontja szerint, a munkahely és a család harmonikus
kapcsolata fokozza a munkavállalók megelégedettségét, így növekszik a
nyújtott teljesítmény is – ennél fogva nagy hangsúly helyeződik ezen
összhang minél optimálisabb megteremtésére. Idézve a vállalat
honlapjáról: „A BI-KA Logisztika Kft szervezeti kultúrájában is meghatározó
szerepet kap a munkatársak családi életének és munkájának
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harmonikusabbá tétele, hiszen kiegyensúlyozott, motivált munkaerővel a
mindennapi feladatokat is hatékonyabban lehet ellátni”. (BI-KA, 2014)
E törekvés eredményességét jelzi, hogy a BI-KA Logisztika Kft. 2013-ban
elnyerte a Családbarát Munkahely díjat. A Nemzeti Család és
Szociálpolitikai Intézet által kiírt pályázatra 254 cég küldte el programtervét,
melyből 28 cég nyert el támogatást.
A Kft-nél a női munkavállalók több mint 60%-a (31 fő) a cégnél könnyen
képes összeegyeztetni munkát és a magánéletet. Ez elsősorban a vállalati
értékrendnek köszönhető. A külső környezet véleményét – amely a díj
odaítélésében jut kifejeződésre – megerősítette a belső felmérés is, hiszen a
válaszadók 55%-a a céget maximálisan, míg 23,5%-uk részben családbarát
munkahelynek tekinti. Ezen családbarát jelleget többek között a
vállalkozásnál már hagyományosnak mondható Mikulás ünnepség
megrendezésével támasztanám alá, amelyen a munkavállalók és
gyermekeik közösen várják a Télapó eljövetelét, aki minden gyermeket
csomaggal ajándékoz meg. Minden év végén Karácsonyi Ünnepséget is
rendez a cég munkavállalói és hozzátartozói számára, melynek keretében
lehetőség nyílik a munkatársaknak kötetlenebb beszélgetések folytatására,
mely révén jobban megismerik egymást. Az ilyen típusú rendezvények egy
női lélek számára kiegyensúlyozottságot, biztonságot, elégedettséget
valamint lelki harmóniát teremt a munkahely mellett a magánéletben is.
A munkavállalókról elmondható, hogy a cég menedzsmentje által,
ezen a területen teremtett feltételek, jelentős mértékben fokozzák az
elégedettségüket.
Továbbá
a
válaszadók
majdnem
negyede
elégedettségét
a
jó
munkalégkörben,
20%-uk
a
megfelelő
munkakörülményekben, 16,6%-uk pedig az érdekes munkavégzésben
valamint a vezetővel szemben kialakult kiváló kapcsolatban látta. (2. ábra)
2. ábra: Elégedettségi tényezők (%)
Forrás: Felmérés alapján saját szerkesztés, 2014 N=51

A cég női munkavállalóinak számára szintén pozitív értéket jelentenek
a minden évben megrendezésre kerülő csapatépítő programok is, melyek
nagyszerű alkalmat jelentenek arra, hogy kiszakadjanak a mindennapok
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taposómalmából
és
egy
kicsit
felfrissüljenek,
új
élményekkel
gazdagodjanak.
A primer kutatás megerősítéseként készítettünk egy mélyinterjút a
vállalat tulajdonosával, amely során a szakirodalommal szinte teljes
mértékben egybecsengő válaszokat kaptunk arra, hogy miért is érdemes
nagy figyelmet fordítani a családbarát HR-politikára a vállalatnál. A vállalat
tulajdonosa olyan pozitív tényezőket emelt ki, mint:
• motivált és elkötelezett munkatársak,
• jobb eredmény,
• kevesebb hiányzás,
• kellemes légkör,
• a női munkatársak könnyebben teremtenek kapcsolatot a
megbízókkal és alvállalkozókkal,
• a nők lelkiismeretesen és kreatívan végzik munkájukat.
A mélyinterjú során a BI-KA Logisztika tulajdonosa a családbarát HRpolitika pozitív tulajdonságai mellett azt is kiemelte, hogy 2013-tól már
csupán tulajdonosi szerepkörben segíti a cég menedzsmentjét, és az
ügyvezetői pozíciót női kézbe ruházta át, amely egy megfontolt, tudatos,
közel egy évtizedes folyamat eredménye volt. A jelenlegi ügyvezető
elképzelései kiválóan alkalmazkodnak a Kft. stratégiai céljaival,
ugyanakkor a női kompetenciák révén változások is érzékelhetők a
vállalakozás életében. A sikeres vezetést bizonyítja, hogy a cég vezetője
2014-ben az Év Menedzsere Díjban részesült.
Ez a vezetőváltás melletti döntés is igazolja, hogy a nők is képesek a
vállalat vezetésére, a döntések meghozatalára. Ugyanakkor a nőknek
vállalat alapításkor és a vezetésben is nem csupán azokkal a
nehézségekkel kell szembenézniük, mint a férfiaknak, hanem speciális
nőkkel kapcsolatos problémákkal, sztereotípiákkal is. (Kozma-Györpál,
2015)
Összefoglalás
A publikációnkban jó gyakorlatként bemutatott pozitív példa is
igazolja, hogy kiemelten jelentős a családbarát HR-politika beépítése és
alkalmazása a vállalat életébe. Nem csupán a nők munka világában való
jobb érvényesülésére és a vállalat eredményére van hatással, hanem a
társadalomra, gazdaságra és a társadalmi jól-létre is.
Mindennek
érdekében azonban elengedhetetlen egy olyan új támogató értékrend,
szemlélet és kultúra kialakítása, amely értékként kezeli a gyermekvállalás és
a karrier összeegyeztetését, amely támogatja a dolgozó és családos nők
érvényesülését. Hosszú távon pedig elengedhetetlen ennek a vállalati
stratégia részeként való beillesztése és kezelése.
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A Kisvállalati Versenyképességi Index fejlesztésének megfontolásai
Rideg András
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs,
Magyarország
Absztrakt
Szerb és munkatársai (2014) egy hazai kisvállalatok körében elvégzett
rétegzetten reprezentatív felmérés adatai alapján elkészítették a Kisvállalati
Versenyképességi Indexet (KVI), amelyben 10 pillér mentén, 55 változó
segítségével vizsgálják a Magyarországon működő mikro-, kis- és
középvállalatok versenyképességének determinánsait. Eredményeiket –
egyebek mellett – különlegessé teszi a szűk keresztmetszetért történő
büntetés módszerének versenyképességi indexben történő alkalmazása.
Jelen tanulmány célja megvizsgálni annak lehetőségeit, hogy a szűk
keresztmetszet versenyképességet csökkentő hatásának érvényesítése
mellett milyen további nézőpontok beépítése volna célszerű az
adatfeldolgozás módszertanába. Különálló, de egymással kombinálható
fejlesztési javaslatok irányulnak az alábbi területekre: a kimagasló
eredmény versenyképességet növelő hatásainak érvényesítése; a
korrekció szelektívvé tételének ágazati szempontprioritás és/vagy
versenyparitási vizsgálat alapján; többszörös korrekció módszertani
lehetőségeinek megteremtése.
Kulcsfogalmak: Kisvállalati Versenyképességi Index, büntetőfüggvény,
jutalmazófüggvény, komplex korrekciós algoritmus
1. Bevezetés
Számos kutatás foglalkozik a versenyképesség taglalásával, melyet
termék, üzletági, vállalati, iparági, regionális, nemzetgazdasági és
szubnacionális szinteken egyaránt igyekeztek már megragadni [Delgado
et al 2012, Wang 2014]. Kiemelendő azonban, hogy versenyképessége
vállalatoknak van és nem régióknak vagy országoknak, ezért pontos képet
az egyedi vállalati sajátosságokat hangsúlyosan figyelembe vevő
vizsgálatok nélkül vagy azoktól elvonatkoztató módszertanokkal nem lehet
nyerni [Szerb 2010a]. Éppen ezért Szerb és munkatársai (2014) egy hazai
kisvállalatok körében elvégzett rétegzetten reprezentatív felmérés adatai
alapján hozták létre a kizárólag vállalati adatokból táplálkozó KVI-t,
amelyben 10 pillér mentén, 55 változó segítségével vizsgálják a
Magyarországon működő mikro-, kis- és középvállalatok versenyképességét
meghatározó jellemzőket. Különlegessé teszi a KVI-t Magyarországon az
alábbi három jellemző együttes megjelenése: a vizsgálatnak
magyarországi MKKV fókusza van 18 ; a módszertan elméleti hátterét az
erőforrás-elmélet szolgáltatja; a módszertanban a szűk keresztmetszetért
történő büntetés eljárását alkalmazzák.

Hazánkban versenyképességi vizsgálatokat a Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképesség
Kutató Központjának munkatársai már 1995 óta folytatnak (pl. Chikán et al 2014), ám azt közép- és
nagyvállalati fókusszal teszik.
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Miután jelen tanulmányban annak lehetőségeit kívánom lajstromozni,
hogy a szűk keresztmetszeti büntetés mellett milyen további nézőpontok
érvényesítése volna lehetséges a KVI-ben, ezért elsőként a Szerb-féle
versenyképességi definíció, valamint a KVI felépítésének ismertetésére kerül
sor.
2. A KVI felépítése
A kisvállalati versenyképesség Szerb és munkatársai [2014, 8.o.] szerint a
humán tőke, a finanszírozás, az együttműködés, a kínált termék, az
adminisztratív rutinok, a versenystratégia, az alkalmazott technológia, a
marketing, a nemzetköziesedés, valamint az online jelenlét és IKT19 eszközök
használatának olyan egymással szoros kapcsolatban levő, rendszert alkotó
belső kompetenciái, amelyek lehetővé teszik a vállalat számára, hogy
hatékonyan
versenyezzen
más
vállalatokkal
és
olyan
termékeket/szolgáltatásokat nyújtson, amelyet a fogyasztók magasra
értékelnek. Jelen meghatározás a Szerb-féle [2010b] megközelítés
továbbfejlesztése. A megjelölt forrásban sor kerül a versenyképességi
definíció összehasonlítására is más teóriákkal.
1. ábra: A vállalati teljesítményt magyarázó versenyképességi pillérek
Forrás: Szerb és munkatársai (2014)
Online
jelenlét
és IKT
Nemzetköziesedé
s
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a
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Verseny/
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Adminisztratív
rutinok

A humán tőke pillérben az alkalmazotti és vezetői kiválóságot jellemző,
valamint a kapcsolódó emberi erőforrás menedzsment funkciókat leíró
változók jelennek meg. A finanszírozás pillérben a pénzügyi mutatók, a
külső forráshoz jutási lehetőségek tőkebevonási szándékkal kombinált
jellemzői, a rövid lejáratú kötelezettségekkel szembeni fizetőképesség és a
készletgazdálkodás változói érvényesülnek. Az együttműködés pillérben a
vállalati fejlődést, valamint az innovációt támogató gazdasági és egyéb
külső kapcsolatok meglétét és stabilitását vizsgálták. A termék pillérbe az új
vagy javított termékekkel és szolgáltatásokkal, valamint azok vevőpiaci
szegmentumban elért eredményességével kapcsolatos változókat vonták
be.
Az
adminisztratív
rutinok
pillérben
jelennek
meg
az
információmenedzsmenthez, döntéshozatalhoz, minőségirányításhoz és
19

IKT eszközök: információs és kommunikációs technológiákhoz kapcsolódó eszközök.
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termelésirányításhoz kapcsolódó változók. A verseny és versenystratégiai
pillérben találhatóak a vállalat jellemző stratégiai irányát és a
versenyintenzitást leíró változók. A technológiai pillér változói az
alkalmazott technológia fejlettségét, korát, a kapcsolódó innovációk
szintjét reprezentálják. A marketing pillérben a termék, az értékesítési
csatornák, az árszínvonal, a marketingkommunikációs eszközök, a
marketing módszerek és innovációk jellemzői fejeződnek ki. A
nemzetköziesedés pillérben a vállalati exportteljesítményt és a külföldi
vevőknek történő értékesítés feltételeit leíró változókat hasznosítanak. Az
online jelenlét és IKT pillérben a vállalati honlap jellemzőit, szolgáltatásait
bemutató és az informatikai, valamint kommunikációs eszközök használatát
jellemző változókat érvényesítenek.
A KVI számításának alapjául szolgáló szűk keresztmetszetekért történő
büntetés elmélete [Ács et al 2011, Rappai – Szerb 2011] szerint a tíz pillér
együttesen határozza meg a versenyképességet. Ha a pillérek között
nincsen harmónia, akkor az negatív módon hat a vállalat
versenyképességére. A harmonizáció ebben az esetben azt jelenti, hogy a
normált és a tíz pillér átlagára igazított pillérértékek egyenlőek. Az
azonosított versenyképességi pillérek között a szűk keresztmetszetek
visszahúzó hatást gyakorolhatnak a többi pillérre, és így áttételesen a
versenyképességi indexre is. Ebből adódóan a vállalati stratégia
középpontjában a szűk keresztmetszetek felszámolása áll. Természetszerűen
az egyes pillérek közötti szoros korreláció, illetve multikollinearitás
jelenlétéből adódóan a magasabb pillérértékek növelése kisebb
mértékben növeli az összvállalati versenyképességet. Ez azt jelenti, hogy
jelentős különbségek vannak az egyes pillérek javításához szükséges
erőforrások terén. Az alacsonyabb átlagú pilléreket nehezebb, a
magasabb átlagúakat könnyebb javítani. Mivel a kutatás fő célkitűzése,
hogy a versenyképességi index alkalmazható legyen a vállalati
döntéshozatalban, így a pillérek számszaki átlagai közötti eltérésből adódó
torzítást – a büntetőfüggvény alkalmazását megelőzően – egy
hatványtranszformációval szűrték ki. Megfogalmazzák a modell korlátait is,
miszerint extern hatásként jelennek meg a társadalmi hasznosság, az etikai
normák, a külső környezeti, intézményi, valamint az iparági tényezők.
3. Új nézőpontok érvényesítésének lehetőségei a KVI-ben
Alábbiakban megmutatásra és taglalásra kerülnek azok a felvetések,
melyek alkalmasak lehetnek a KVI továbbfejlesztésére.
1)
Mielőtt Szerb és munkatársai (2014) a versenyképességi
pontértéket kikalkulálnák büntetnek a szűk keresztmetszetet jelentő pillérért.
Teszik ezt azért, mert módszertanuk egyik alapfeltételezése szerint a szűk
keresztmetszetet okozó pillér fejlesztése eredménye a versenyképesség
leglátványosabb javulását. Az így kalkulált végeredmény azonban
figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a vállalatok eredményes
versenypiaci szerepléséhez gyakran sokkal fontosabb az, hogy egy
versenydimenzióban előnye legyen versenytársaihoz képest, mint az, hogy
egyébként más szempontokban lemaradása van. A kiemelkedő
pillérértékek képesítő, illetve rendeléselnyerő hatásán túl más pillérekre
pozitív szinergikus hatást is kifejtenek. Ennek megfelelően javasolható a
versenyképességi pont korrekciós metodikájába a jutalmazófüggvény
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beépítése, mely a Szerb és munkatársai (2014) által alkalmazott
büntetőfüggvény
példájára
formalizálható,
így
a
matematikai
tulajdonságok is hasonlóak:
A büntetőfüggvény

h(i ), j  min y(i ), j  (1  e

 ( y( i ), j  min y( i ), j )

A jutalmazófüggvény

)

h(i ), j  max y(i ), j  (1  e

 (max y( i ), j  y( i ), j )

ahol
hi,j a módosított, jutalmazás utáni érték j
pillér és i vállalat esetében
yi,j a normált érték j pillér és i vállalat
esetében
max y az yi,j maximális értéke i vállalat
esetében
i = 1, 2,……n = az vállalatok száma
j= 1, 2,.……m= a pillérek száma

ahol
hi,j a módosított, büntetés utáni érték j pillér
és i vállalat esetében
yi,j a normált érték j pillér és i vállalat
esetében
min y az yi,j minimális értéke i vállalat
esetében
i = 1, 2,……n = az vállalatok száma
j= 1, 2,.……m= a pillérek száma

2)
A Szerb és munkatársai (2014) által alkalmazott büntetési
korrekcióban a leggyengébb pillér – a teljes pillérharmónia gyakorlatban
rendkívül ritka esetét leszámítva – mindig bünteti a többi pillért, miközben
azt nem veszik figyelembe, hogy a hatást kifejtő pillér értéke egyébként
alacsony, közepes vagy magas az ágazati versenytársak megfelelő
értékéhez képest. A 2. ábra egy szélsőséges példán keresztül mutatja be
azt, hogy egy igen versenyképes elméleti vállalat 9 maximális pillérértékét
miként rontja egy egyébként szintén magas (maximumhoz közeli) 10.
pillérérték.
2. ábra: A versenyparitási vizsgálat jelentőségének vizualizációja
Forrás: saját szerkesztés (2015.02.15.)

Ez alapján megfogalmazható a javaslat arra vonatkozóan, hogy a
korrekciós eljárás váljon szelektívvé, tehát csak az alacsony pillérértékek
büntessenek, csak a magas pillérértékek jutalmazzanak, míg más
pillérértékek ne fejtsenek ki korrekciós hatást. Ahhoz azonban, hogy a
pillérértékeket tartalmazó [0;1] tartomány minden eleméről meg lehessen
azt megállapítani, hogy az „alacsony”, „közepes” vagy „magas”, fel kell
osztani azt – jelen elgondolás alapján – három részre. A definíciós
eszközökkel vagy arányosan végrehajtott felosztási alternatívák közös
előnye az, hogy a kialakított kisebb tartományok határai nem érzékenyek a
minta tulajdonságaira (tehát stabilak). A mintatulajdonságok megőrzése
azonban – a későbbi nehezebb kezelhetőség ellenére – mégis igény, ezért
kézenfekvő megoldást az értékeken pillérenként végrehajtott K-közepű 3283

)

as mintametszés kínál. Az „alacsony” értékek tartománya tartalmazza a
versenyhátrányt jelentő értékeket, a „közepes” értékek tartománya jelenti
a versenyparitást, míg a „magas” értékek tartománya elnevezhető a
versenyelőnyt megtestesítő pillérértékek tartományának. A korrekciós
metodika szelektívvé tétele jelen javaslat alapján jelentősen erősíti a
benchmarking szemléletet a módszertanban.
3)
A Szerb és munkatársai (2014) által alkalmazott korrekciós
metodikában nincsenek arra tekintettel, hogy a hatást kifejtő pillér az adott
ágazatban mennyire lényeges determinánsa a versenyképességnek. Egy
szélsőséges példával élve: egy kertvárosi fodrászat versenyképességét
minden bizonnyal csekély mértékben befolyásolja a hajszárító (mint
alkalmazott technológia) fejlettsége, kora, valamint a hozzá kapcsolódó
innovációk szintje. Ez alapján formálódik a javaslat, miszerint a korrekciós
módszert érdemes volna aszerint (is) szelektívvé tenni, hogy az adott pillér
által reprezentált szempont mennyi lényeges az adott ágazatban a
szereplők
versenyképességének
alakításában.
Jelen
elgondolás
érvényesítéséhez meg kell állapítani azt, hogy mely pillérek (és mennyire)
„fontosak”, ez megvalósulhat az alábbiak szerint:
- Mintatulajdonságon alapuló pillérprioritási rangsor felállítása,
melyet vagy a fontos pillérek számának definiálása, vagy a rangsor
alapján súlyozási rendszer felállítása követ. Ebben az alternatívában az
a pillér számít fontosnak, melynek korrigálatlan, átlagos értéke magas a
mintában a többi pillérérték átlagához képest. Ezzel felhasználjuk azt a
kézenfekvő feltételezést, hogy a szereplők a fontos pillér fejlesztésére
törekednek, azokban teljesítenek jobban, ezért magas a pillérérték
átlaga a mintában.
- A fontos pillérek, illetve a súlyozási rendszer meghatározása
történhet szakértői megkérdezéssel.
- Prioritási sorrend, illetve a súlyozási rendszer felállítása az ágazati
legjobb gyakorlatok alapján.
Az első mód hátránya az, hogy tovább élteti az adott ágazatban
elterjedt üzleti modellt még akkor is, ha az objektív mércével már elavult. A
második mód hátránya a szakértői értékítélettől való függőség. A harmadik
mód buktatója a legjobb gyakorlatok (sikeres pillérkombinációk)
azonosíthatóságában rejlik. A legjobb gyakorlat minden bizonnyal együtt
jár magas pénzügyi teljesítménnyel, ám a KVI egyenlőre gyenge
magyarázatot ad a versenyképesség és a pénzügyi teljesítményt leíró
változók kapcsolatára (ennek lehetséges okait Szerb és munkatársai (2014)
részletesen taglalják). Idővel mindhárom mód rangsora bizonyosan
gondozásra szorul. Kérdéses továbbá az, hogy a Szerb-féle
versenyképességi adatállomány biztosít-e megfelelő lehetőséget szektor,
nemzetgazdasági ág, ágazat vagy még mélyebb szintű elemzésre.
4)
A Szerb és munkatársai (2014) által alkalmazott korrekciós
eljárásban egy pillér fejt ki büntető hatást, noha maguk is említik azt, hogy
egy vállalatnál több szűk keresztmetszet is előfordulhat. Ez alapján a
többszörös büntetési és/vagy jutalmazási korrekció kialakítása jó
javaslatnak tűnik. A módszertani kivitelezés során szükséges elkerülni azt,
hogy hatáskifejtési sorrendet kelljen megállapítani, a büntetési és
jutalmazási korrekciók között fontossági sorrendet kelljen kinyilvánítani,
illetve a korrekciók során hatóvá váljanak pillérértékek (nem javasolható pl.
körbejáró (iteratív) korrekció vagy többlépéses korrekció lépésenkénti
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végrehajtása). Kezelni kell tovább azt, hogy a büntetőfüggvény a
legalacsonyabb, míg a jutalmazófüggvény a legmagasabb pillérérték
bázisán korrigál. Megoldást jelenthet az adott pillér korrekciót követő és azt
megelőző értékeinek különbségeként számítható korrekciós távolságok
meghatározása, ezzel a módszer a legalacsonyabb/legmagasabb
pillérértéktől (közvetlenül) függetleníthető, a bemutatott korrekciós
függvények általánosíthatóak. Ez alapján:
1. lépés: A korrekciós távolságok kiszámításával annak
meghatározása, hogy a hatást kifejtő pillér(ek) mennyivel módosítják a
pillérek eredeti értékeit.
2. lépés: Minden új pillérérték a korrekció előtti pillérérték és a
korrekciós távolságok előjelhelyes összegzésével számítható.
Mindez – többszörös egyirányú korrekció esetén – magában rejti azt a
veszélyt, hogy az új pillérértékeink kilépnek a [0;1] tartományból, ezzel az
eredmények matematikai kezelhetősége változna, továbbá sérülne az
eredmények összehasonlíthatósága az eredeti KVI eredményeivel.
Megoldásként axiómában érdemes rögzíteni azt, hogy az új pillérértékek
minimuma a legalacsonyabb, maximuma a legmagasabb pillérérték az
adott vállalatban.
4. Konklúzió
A felvázolt fejlesztési javaslatok beépítése külön-külön, egymással vagy
a KVI más fejlesztési törekvéseivel kombinálva (pl. Data Envelopment
Analysis (DEA) alkalmazása a módszertanban, intézményi változók
beépítése) alkalmasak lehetnek arra, hogy a Szerb-féle adatállomány
alapján a kisvállalatok versenyképességéről még pontosabb és/vagy több
nézőpontot érvényesítő képet nyerhessünk.
A fejlesztési javaslatok összefoglalva:
- korrekciós algoritmus kiegészítése a jutalmazófüggvénnyel;
- korrekciós
algoritmus
szelektívvé
tétele
a
szempontok
versenyparitási vizsgálata alapján;
- korrekciós algoritmus szelektívvé tétele a szempontok ágazati
jelentősége alapján;
- többszörös egyirányú korrekció lehetőségének beépítése.
Valamennyi javaslat közös jellemzője az, hogy alapvetően nem
kérdőjelezik meg a 10 pillér relevanciáját és elfogadják a pillérek
felépítését, a vizsgálatok során azonosított, lényegesnek ítélt változók
érvényre juttatásának módját. A módszertan szelektívvé tételére vonatkozó
javaslatok közös hátránya az, hogy a versenyképességi pontértékek
szórásában csökkentő hatásúak, ez vélhetően negatívan befolyásolja a
versenyképesség és a pillérek kapcsolatának erejét. A többszörös korrekció
– bár szórásnövelő hatású – a Szerb módszer matematikai apparátusának
határait feszegeti, miközben az ágazati versenyképességi pillérprioritás
érvényesítésének a minta nyújtotta lehetőségek szabhatnak határt.
Egyik oldalról kérdéses az, hogy a módosítások globálisan javítják-e
jelen versenyképességi megközelítés konzisztenciáját és magyarázóerejét,
másik oldalról minden bizonnyal igaz az, hogy az egyedi vállalati esetekről
még komplexebb, valósághoz közelebb álló, árnyaltabb képet nyerhetünk.
A Szerb módszer létrehozatalakor az is cél volt, hogy az egy, az egyedi
jellemzőket felszínre hozó, mégis sztenderd módon és összehasonlítható
285

outputokat generáló vállalati gyorselemzési eszközként is alkalmazható
legyen, ez a célt a felvázolt javaslatok jól támogatják.
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Költségvetési gazdálkodás menedzseri szemlélet alapján
Dr. Simon József
Eötvös József Főiskola, Baja, Magyarország
Absztrakt
Az országok államszámviteli rendszere meglehetősen színes képet
mutat nemzetközi összehasonlításban. Az államok eltérően vallanak arról,
hogy az államszámvitel mely módszertant, és milyen mértékben
alkalmazza. Mindezekből következően szinte minden országban megjelenik
a pénzforgalmi és az elhatárolás alapú szemlélet az államszámvitel
területén.
Magyarországon a rendszerváltás után kialakított államszámviteli
gyakorlat lényege kevésbé változott az elmúlt időben. Folyamatosan
meghatározó
jelentőségű
volt
a
pénzforgalmi
szemlélet.
Az
államháztartáshoz tartozó költségvetési szervek számára folyamatosan
kihívást jelentett a gazdálkodásuk értékelése. Ezek alapján pedig a
gazdálkodási döntések megalapozott meghozatala is nehézséget
jelentett.
2013. végén indult el az államszámviteli rendszer átalakítása
hazánkban. A reform legfontosabb újítása az elhatárolás alapú szemlélet
irányába való határozott elmozdulás. A kormányzat egyértelműen
kinyilvánította, hogy a pénzforgalmi adatok mellett a teljesítmény jellegű
információk is legalább ennyire fontosak. A folyamat azonban számos
kérdést és kihívást rejt magában, amelyekre eddig nem sikerült teljes
körűen megtalálni a válaszokat.
Kulcsszavak: államszámviteli
eredményszemlélet

rendszer,

költségvetési

gazdálkodás,

Bevezetés – az államháztartás információs rendszere
A közszféra jelentősége az utóbbi évtizedekben folyamatosan
növekedett. Az állam kiterjedt intézményrendszerének működtetése által a
gazdaság szerves részévé vált. E szerepvállalás alapvető célja minden
esetben az állam által vállalt feladatok ellátása. [Horváth 2002]
Attól függően, hogy a közszféra mely rétegei kerülnek vizsgálatra,
különböző típusú információs rendszerek léteznek. Ebből kiindulva a
legtágabb megközelítési mód esetén értelmezhető a közszféra információs
rendszerének fogalma. A közszféra információs rendszere magába foglalja
mindazon elemeket, amelyek a közszféra működéséhez szükséges
információkat biztosítják. Emellett beszélhetünk a kormányzati szektor
információs rendszeréről, amely a közszféra információs rendszerének egyik
alrendszerét jelenti. A kormányzati szektor információs rendszeréhez
viszonyítva az államháztartás információs rendszere még szűkebb
kiterjedésű. [Vigvári 2005]
Az államháztartás információs rendszere bonyolult, komplex rendszert
alkot. Mint minden rendszer ez is felbontható kisebb egységekre,
alrendszerekre. Az alábbi 1. számú ábra bemutatja az államháztartás
információs rendszerének főbb részterületeit.
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1. ábra: Az államháztartás információs rendszere
Forrás: saját szerkesztés

Ágazati információs rendszerek
Jogrendszer
Egyéb nyilvántartások rendszere
Tájékoztató rendszerek
Ellenőrzési rendszer
Informatikai rendszer
Pénzügyi információs rendszer

Az államháztartás információs rendszerének működésében kiemelt
szerepet játszanak a pénzügyi típusú információk. Emiatt kiemelten fontos a
közszféra
pénzügyi
információs
rendszerének,
másképpen
az
államszámviteli rendszer vizsgálata.
Az államszámvitel jellemzői Magyarországon
Az államszámvitel modernkori történeti fejlődésében Magyarországon
három fő időszak különböztethető meg. Az első időszak a rendszerváltástól
a ’90-es évek végéig tart. Erre jellemző volt a korábbi, rendszerváltás előtt
alkalmazott számviteli technikák alkalmazása illetve a nyugat-európai
államok által alkalmazott megoldások adaptálása. Ez utóbbiak kevésbé
tudtak beépülni az államszámvitel gyakorlatába. Ezen időszakra jellemző
volt a rendszerváltás utáni jogszabály alkotási láz. A közpénzügyi rendszer
alapjait gyors ütemben kellett felépíteni, amely megakadályozta sok
esetben a születendő jogszabályok érdekeltekkel való egyeztetését illetve
a mélyebb hatástanulmányok készítését.
A második időszak 2000-ben kezdődött és 2013-ig tartott. E szakaszra az
államszámviteli rendszer stabilizálására vonatkozó törekvések erősödése
volt jellemző. Ennek érdekében megújult az államszámvitel jogszabályi
kerete illetve több területen is új módszerek jelentek meg.
A magyar államszámvitel jogi szabályozásában, ezen időszakban a
számvitelről szóló 2000. C. törvény illetve az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet játszott meghatározó szerepet. Ez
utóbbi jogszabály a vállalkozásokra vonatkozó Számviteli törvény
rendelkezéseit adaptálja az államháztartáshoz tartozó szervezetek
számára. A következőkben ezen időszak főbb sajátosságait foglaljuk össze
a teljesség igénye nélkül.
A magyar államszámviteli rendszer legfőbb sajátossága ezen
időszakban a tradicionális pénzforgalmi szemlélet alkalmazása.
Véleményem szerint az államháztartás gazdálkodásában tapasztalható
problémák nagy része összefüggésbe hozható e szemlélet alkalmazásával
és általa a hiátusok többsége látszólag elfedhetővé válik. A tradicionális
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nézőpont folyamatosan azt sugallja, hogy a gazdálkodás folyamatai
rendben zajlanak. A felszín alatt azonban az államháztartás
gazdálkodásában feszültségek rejlenek.
Az elszámolási és nyilvántartási rendszer célja ezen időszakban a
pénzforgalommal járó tételek rögzítése, a teljesülés időpontjában. A tiszta
pénzforgalmi szemlélet alkalmazása több szempontból is negatív
következményekkel jár az államháztartás gazdálkodására. Úgy is
fogalmazhatunk, hogy a pénzforgalmi módszertan jelentős információs
kockázatot jelent a gazdálkodás minden részterületére vonatkozóan.
Ráadásul e kockázati források kezelésére az alkalmazott módszertan
keretei között nincs lehetőség. Adott időszakra vonatkozóan kizárólag a
bevételek és a kiadások, illetve az ezek segítségével előállítható
mutatószámok, kimutatások elemezhetőek. Azonban mindezek torzított
képet mutatnak a gazdálkodásról.
A számvitel és a kötelező struktúrában előírt adatszolgáltatás
jellemzően a pénzforgalmi jellegű költségvetési tervezést és a közpénzekkel
való elszámolást, illetve ezen elszámolást kísérő külső és belső ellenőrzés
igényeinek kielégítését szolgálja. [Kassó 2006]
A költségvetési szervek számára a pénzügyi kapacitás valós értékének
kiszámítása alapvető fontosságú lenne. [Csermák 2004] Azonban mindazok
a körülmények, amelyek ma az államháztartás gazdálkodásában
érvényesülnek, korlátozzák a tisztánlátást, megakadályozzák a pénzügyi
elemzés, értékelés valódiságát.
Az államháztartás gazdálkodásának minősége és finanszírozása
érdekében alapvető fontosságú a kötelezettségek értékének és
szerkezetének ismerete. A gazdálkodás fenntarthatósága szempontjából
nagy gondot jelentett a fel nem mért kötelezettségek kezelése.
Sok tekintetben megtévesztő a költségvetés egyensúlya is. Ugyanis nem
mindegy ugyanis, hogy mindez milyen költségvetési illetve gazdálkodási
döntésekkel érhető el, fontos szempont a belső összefüggések vizsgálata is.
Az értékcsökkenés kezelése is sajátos megoldást követett. A
meghatározott leírási kulcsok és módszertan alapján az értékcsökkenés
elszámolása kötelező volt. Azonban a szabályozás eredményeképpen
elszámolt amortizációnak nem volt következménye a gazdálkodásra
vonatkozóan.
A politikai döntéshozók szempontjából a pénzforgalmi szemlélet
alkalmazása a költségvetés tervezésében látszólag előnyösnek tűnik, hiszen
a költségvetésből egyértelműen látható, hogy a közpénzekből mely
intézmények és milyen mértékben részesülnek, és a tárgyév zárását
követően a beszámolók visszatükrözik az adott források elköltését.
Az intézmény alapú finanszírozási gyakorlat is súlyos következményekkel
járt. A gazdálkodás számára elveszik a hozamok és ráfordítások
összemérésének lehetősége. A racionális feladatellátás feltételezi az adott
feladat-ellátási mód költségének mérését és ennek viszonyítását más
ellátási módokhoz. Viszont a költségvetési szervezetek nem rendelkeznek
megbízható információkkal adott feladat tényleges költségéről.
A szakfeladatonkénti bontás sem eredményezett egyértelmű
megoldást. Ennek tartalmával az a probléma, hogy a törvényi sorokban az
egyes szakfeladatok tartalma keveredik, a szétválasztáshoz szükséges
módszerek viszont nem állnak rendelkezésre.
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Az éves zárszámadásban szereplő adatok valóságtartalma ezek
alapján erősen megkérdőjelezhető. Egyrészt a bevételi oldalon szereplő
tételek szinte teljes köre központilag szabályozatlan elemi pénzügyi
beszámoló rend nélkül kerül bemutatásra, másrészt pedig a kiadások alig
több mint 50%-át tartalmazzák az elemi pénzügyi beszámolók. További
probléma, hogy az elemi beszámolók alig több mint 30%-át érinti pénzügyi
ellenőrzés. [Kassó 2006]
Főbb változások – aktualitások
Az előbbiekben bemutatott hiátusok az államszámvitel területén évrőlévre egyre inkább akadályozták a felelős és hatékony költségvetési
gazdálkodás alkalmazását. Ugyanakkor hiába jelezték e problémákat az
érintett intézmények, a szakmai tanácsadó szervezetek vagy épp az
ellenőrzési rendszerhez tartozó szereplők, lényeges változás nem történt e
területen. Meg kell jegyezni azonban, hogy ennek okai jellemzően tágabb
kontextusban keresendőek. Összefoglalóan nem voltak adottak a változás
feltételei a hazai közpénzügyi rendszerben.
Ugyanakkor a költségvetési gazdálkodás számára egyre szigorúbb
külső korlátozó feltételként lépett fel az Európai Unió. A magyar
közpénzügyi rendszert értékelő jelentések, vélemények folyamatosan
hangoztatták, hogy a lehető leghamarabb érvényre kell juttatni az
átláthatóság és a felelős költségvetési gazdálkodás követelményét.
E folyamat eredményeképpen született meg az államháztartási
számvitelről szóló 74/2013. (III.11.) Kormányrendelet. A költségvetési szervek
számára továbbra is kötelezően alkalmazandó a Számvitelről szóló törvény,
azonban e törvény vonatkozásban is több változás született.
A jogszabályi módosítás impozáns célokat tűzött ki maga elé. Többek
között az államháztartás információs igényeinek teljesebb körű kielégítése,
a Számviteli törvénnyel való erősebb összhang megvalósítása, a számviteli
alapelvek fokozottabb érvényesítése illetve költségvetési szervek számára
konzekvens számviteli szabályok alkalmazása is szerepel a kormányrendelet
deklarált célkitűzései között.
Az államszámviteli szabályok hatálybalépése sajátos megoldást
követett. Az átállásra mindössze szűk egy év állt rendelkezésre a
költségvetési szervek számára. Ez alól nem adott halasztási lehetőséget a
törvényalkotó, minden költségvetési szerv számára kötelező az
alkalmazása.
A változás központi eleme a költségvetési és a pénzügyi számvitel
folyamatainak elkülönítése. A költségvetési számvitel keretében a tervezés,
az elszámolás és a beszámolás továbbra is a pénzforgalmi szemlélet szerint
történik a jövőben is. Ugyanakkor a pénzügyi számvitel által alkalmazandó
módszertan már kimondottan az elhatárolás alapú szemlélet. Ennek fő
célja a vagyon egységes szerkezetben való bemutatása illetve az ezt
alátámasztó számviteli nyilvántartások valóságtartalmának fokozása.
Tulajdonképpen a jogszabályi változások többi eleme az előbb említett
fő változások megalapozására szolgál. Ezek közül is kiemelkedik,
jelentőségénél fogva az un. rendezőmérleg összeállítása. Ennek lényege,
hogy 2013. december 31-i fordulónapra vonatkozóan a korábbi
nyilvántartási és elszámolási logika szerinti főkönyvi számlák zárását el kell
végezni valamint kiegészíteni az új technika szerinti tételekkel. Ennek
alapját egy átfogó leltározási tevékenység jelenti. A rendezőmérleg
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elkészítése során számos könyvviteli feladat merül fel. Ezek között példaként
említhető a mérlegrendezési számlára a megfelelő tételek átvezetése
illetve a követelések és kötelezettségek teljeskörű megjelenítése és
értékelése.
A könyvvezetés gyakorlatának részletszabályait tekintve a költségvetési
számvitel hármas irányultságú nyilvántartást alkalmaz. Nyilvántartja a
bevételi/kiadási előirányzatokat, ezek teljesítését valamint a követeléseket
illetve kötelezettségeket. A technikai megvalósítás érdekében a
kormányrendelet egységes számlatükröt és rovattétel rendet vezetett be. A
korábbi időszakhoz képest sokkal nagyobb jelentőséggel bírnak a főkönyvi
számlaosztályok. Ezek közül is kiemelkedik jelentőségénél fogva a
költségvetési számvitel szempontjából a 0. számlaosztály, amely a
nyilvántartási
számlákat
foglalja
magába.
A
követelések
és
kötelezettségvállalások az új szabályozás szerint már szerves részét képezik
a könyvviteli nyilvántartásoknak. A teljesített tételek kapcsán a
legfontosabb új elem a teljesítés közgazdasági és funkcionális szempontú
rögzítése. Mindez a korábbi rendszerben is elvárt volt, azonban a
pénzforgalmi szemlélet és az egyéb technikai megoldások következtében
az egyik szempont minden esetben sérült.
A jogszabály emellett megváltoztatta a mérleg tartalmi felépítését is.
Példaként említhető e változások közül a kísérleti fejlesztés aktivált
értékének megszüntetése. A kivezetés indokolható, azonban az ilyen típusú
feladatokat ellátó költségvetési szerveknél információveszteséget okoz
majd e változás illetve további kiegészítő nyilvántartások vezetésére
ösztönzi e szervezeteket.
Jelentős változások történtek az eszközök értékelési eljárásainál is.
Sajátossága a szabályozásnak, hogy 25 millió Ft-os értékhatárhoz köti a
maradványérték megállapítását illetve a költségvetési szervek a
központilag megállapított leírási kulcsokat alkalmazhatják a tárgyi eszközök
esetén.
Az államszámviteli rendszer által alkalmazott beszámolási kötelezettség
tartalma is módosult. Az éves költségvetési beszámoló a kétféle
könyvvezetési módszertan miatt két fő részből áll, az egyik a költségvetési
számvitel pénzforgalmi szemléletű, a másik pedig a pénzügyi számvitel
elhatárolási szemléletű adatai alapján állítható össze. A beszámoló
jellemzően négyféle osztályozási elvnek is megfelel a jogszabály szerint, a
közgazdasági, a funkcionális és az adminisztratív osztályozás mellett a
kormányzati funkciók szerinti csoportosítás is lehetővé válna. A költségvetési
beszámolón
belül
még
hangsúlyosabb
szerepet
játszik
az
eredménykimutatás. Emellett a pénzügyi számvitel adataira építve a
költségvetési szerveknek a költségekről és megtérült költségekről is külön
kimutatást kell készíteniük.
Az államszámvitel jogi szabályozásának változása összefoglalva pozitív
irányú elmozdulást jelent a korábbi időszakhoz képest. A módosítás
értékeléséhez az eltelt rövid idő nem ad kellő fedezetet, azonban néhány
megjegyzés a szakirodalom és a gyakorlati tapasztalatok alapján
megfogalmazható.
A változásra megállapított rövid határidő semmiképpen sem segíti a
rendelkezések alkalmazását. A gyakorlat azt mutatja, hogy számos
szervezet számára problémákat okoz az adaptáció. Általánosan
elmondható, hogy a költségvetési szervek nem készültek fel az ilyen gyors
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lefolyású átállásra. A korábbiakban alkalmazott költségvetési és elszámolási
logika megváltoztatása nem képzelhető el ilyen rövid idő alatt.
Az elhatárolás alapú szemlélet fokozott bevezetése mindenképpen
indokolt. Azonban a költségvetési és a pénzügyi számviteli rendszer ilyen
típusú kettős megkülönböztetése nem szerencsés szakmai szempontból.
Mindez a költségvetési szervek számára kétszer kettős könyvvezetésként
jelenik meg, fokozva a munkaterhelést illetve a félelmet a változásokkal
szemben.
Minden jogszabályi előírás betarthatóságát meghatározza, hogy a
szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak-e. Az
államszámvitelben jártas szakemberekből sajnos hiány mutatkozik
hazánkban. Mindezt tovább súlyosbítja az elhibázott továbbképzési
gyakorlat. A változás lebonyolításával megbízott számviteli alkalmazottak a
költségvetési szerveknél csak a jogszabályi változás után közel fél évvel
kezdhették meg a továbbképzések hallgatását. Mindez vészesen közel volt
a rendező mérleg összeállításának kezdeti lépéseivel. A tárgyi feltételek
kapcsán mindössze a nyilvántartáshoz használt un. Forrás program hiátusait
emeljük ki. Az érintett szervezetek számára nem állt rendelkezésre időben a
korábban is használt program aktualizált változata. Mindez szintén
jelentősen hátráltatja az új államszámviteli szabályozás zökkenőmentes
bevezetését.
A nyilvántartási rendszerben előirányzott változások sem feltétlenül az
információk bővülésének és a megbízhatóság fejlődésének irányába
mutatnak. A különböző osztályozási szempontok egymásnak való
megfeleltetése a gyakorlatban számos problémába ütközik. Valamint az
eredménykimutatás előírt szerkezetben való prezentálása is félreérthető és
kellően nem megalapozott információkra épülhet.
A változás mindenképpen szükségesnek minősíthető, azonban konkrét
eredményei jelenleg még kétségesek. A bevezetési folyamatban
mindenképpen szükségesnek mutatkozik a felmerülő hibák és hiátusok
mihamarabbi korrekciója.
Következtetések az államszámvitel nemzetközi vizsgálata alapján
Az európai országok államszámviteli gyakorlatát áttekintve kijelenthető,
hogy az egyes országok államszámviteli rendszerének különbözősége
szükségszerű,
hiszen
más-más
gazdasági-,
politikai-,
társadalmi
környezetben működnek.
Minden európai ország kisebb-nagyobb mértékben, de elindult az
elhatárolás alapú szemlélet irányába. Ezzel párhuzamosan az e
módszertanhoz tartozó számviteli technikák, elszámolási módszerek
adaptációja is elkezdődött. Az elhatárolás alapú szemlélet alkalmazásának
legfőbb mozgatóereje a gazdálkodással összefüggő információk iránti
igények dinamikus bővülése. A költségvetési kontroll mellett felértékelődött
a teljesítményszemlélet jelentősége is.
Az elhatárolás alapú szemlélet adaptációját nemzetközi szinten számos
hajtóerő támogatja. Ezek közé sorolható általánosan az államháztartás
gazdálkodási rendszerének fejlesztésében tett lépések, a decentralizáció
növekedése és a menedzserek szemléletmódjának változása.
Ezzel szemben az új módszertan terjedését több tényező is gátolja. Ezek
közé tartozik a szakértelem hiánya, a tradicionális költségvetési logikához
való ragaszkodás, az érdekeltek elutasító magatartása, a nem megfelelő
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informatikai háttér és az államszámvitel elemeinek, technikáinak helytelen
illesztése.
Megállapítható, hogy azon országok haladtak gyorsabban az
elhatárolás alapú szemlélet adaptációjával, amelyek jobban tudták
kezelni az akadályozó tényezőket. Továbbá sikertényezőnek számít az is,
hogy a költségvetési folyamat átalakítása, rugalmasabbá tétele milyen
mértékben és sebességgel zajlott le.
Az elhatárolás alapú szemlélet adaptációs programja különböző
stratégiák szerint történt. Országonként eltérő az átállásra szánt időtartam.
Azonban ennek tartama jellemzően mindenütt legalább három év.
Az egyes országok eltérő formában támaszkodnak a standardokra. Az
államszámviteli standardok alkalmazása főként az angolszász és néhány
nyugat-európai országra jellemző. Más országok kifejezetten nem jelenítik
meg a standardok rendelkezéseit az államszámviteli szabályozásukban.
Ugyanakkor minden ország, eltérő mértékben ugyan, de támaszkodik az
IPSAS standardrendszer ajánlásaira.
Magyarország számára megfontolandóak az államszámvitel területén
felhalmozódott nemzetközi tapasztalatok. Az új államszámviteli szabályozás
kezdeti fázisának jellemzőit áttekintve nagy a veszélye annak, hogy az
újonnan bevezetett jogszabályi környezet nem fogja a kívánt
eredményeket szolgáltatni. A kezdeti időszakban azonban lehetőség
adódik a beavatkozásra.
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A magyarországi járműgyártás jövedelmezőségének és
forrásszerkezetének statisztikai elemzése
Szücs Gábor
Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori
Iskola Gödöllő, Magyarország
Absztrakt
Jelen tanulmány a magyarországi járműiparban végbenő gazdasági
folyamatokat hivatott bemutatni, ami elsősorban leíró és s többváltozós
statisztikai módszerek segítségével történik. Az elemzés célja az ágazat
teljesítményének a gazdálkodást leíró mutatószámokon keresztül történő
bemutatása. Először az adatbázis és az alkalmazott módszerek kerülnek
ismertetésre, ami a faktor és klaszteranalízis. Az eredmények ismertetése a
pénzügyi mutatók leíró statisztikai elemzésével indul, ahol a piaci
részesedés mellett átfogó képet kapunk az ágazatot meghatározó cégek
gazdálkodásáról és az elmúlt 6 évet befolyásoló tényezőkről. Külön
fejezetben történik a forrásszerkezetet leíró mutatók vizsgálata, ahol az
elmúlt 10 év változásait követhetjük nyomon. A többváltozós statisztikai
módszerek a különböző mutatószámok segítségével próbálnak komplex
képet adni a gazdasági terület karakterisztikájáról és a háttérben
meghúzódó határvonalakról. A tanulmány fő következtetése, hogy a
húzóágazatként aposztrofált járműgyártás lendülete töretlen, ami
túlnyomó részt egy szűk, külföldi tulajdonban lévő szegmensnek
köszönhető. Bár a körülmények adottak lennének, az idegen források
szerepe a finanszírozásban nem bír nagy jelentőséggel.
Kulcsszavak: forrásszerkezet, járműgyártás, faktoranalízis, klaszteranalízis
Bevezetés
Tanulmányomban a magyarországi járműgyártás teljesítményéről
kívánok átfogó képet adni, amihez az ágazatban tevékenykedő vállalatok
pénzügyi kimutatásaiból nyert mutatószámok idősoros elemzéseket és
egyéb többváltozós statisztikai módszereket használok fel. Tekintettel az
ágazat nemzetgazdaságban betöltött súlyára, különös hangsúlyt fektetek
a külföldi tulajdonú cégek szerepére és az általuk alkalmazott finanszírozási
modellekre.
Anyag és módszer
A járműgyártásban tevékenykedő vállalatok pénzügyi adatait a
Creditreform Kft. cégadatbázisából töltöttem le. Itt megtalálhatóak
minden Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság alapadatai,
pénzügyi beszámolói és létszám adatai. Az adatbázis nem publikus, a
cégnek a Magyar Közlöny tartalmára van szerződése, aminek frissítése heti
rendszerességgel történik. A járműgyártás ágazatot jól definiálja a TEÁOR
(Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere) besorolás, ami
alapján a 29-es (Közúti jármű gyártása) és a 30–as (Egyéb járművek
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gyártása) kerültek kiválasztásra és szolgáltak a szűrés alapjául. A mutatók
mögött meghúzódó látens struktúra kimutatásához faktoranalízist hajtottam
végre, ezen belül is főkomponens analízist, ami a változók közötti
multikollineritásra épül. Az elemzés lényege, hogy az eredeti változók által
hordott információtartalom lehető legnagyobb részét megőrizve új,
egymástól független, az eredeti változókhoz képest alacsonyabb számú
mesterséges változókat hozzunk létre (Sajtos, L. – Mitev, A. 2007).
Igyekeztem közgazdasági szempontból is értelmezhető faktorokat
létrehozni, ezért több próbálkozás után jutottam el ahhoz a modellhez,
amit a legjobbnak ítéltem. A megfelelőségi próba legfőbb eleme a KaiserMeyer-Olkin (KMO) kritérium, ami szintén azt vizsgálja, hogy a változók
mennyire alkalmasak a faktorelemzésre. Annál nagyobb az értéke, minél
kisebb a parciális korrelációs együtthatók négyzetösszege a változópárok
között. (Barna, I. – Székelyi, M. 2002)
A vizsgálat következő lépése az elemzésbe bevont vállalkozások
csoportokba történő rendezése a gazdálkodásukat leginkább leíró
jellemzők alapján. A csoportok közötti különbözőségnek a lehető
legnagyobbnak, az egyes csoportok tagjai között pedig a lehető
legkisebbnek kell lennie. Erre a feladatra megfelelő módszer a
klaszteranalízis, ahol a csoportosítást a korábban meghatározott faktorok
alapján fogom elkészíteni. Mivel a faktorokban bizonyos tulajdonságok
összemosódnak, ezért az eredi változók közül is fel fogok használni
néhányat a csoportok elemzésénél. A vizsgált elemszám nagynak
mondható, ezért a K-közép típusú eljárást választottam. Ennél a
klaszterszámokat előre meg kell határozni, ezért először a hierarchikus
klaszterelemzést is lefuttattam(Sajtos, L. – Mitev, A. 2007).
A vizsgált időszakra vonatkozóan 948 cég szerepelt az adatbázisban,
ami az idősoros elemzés mintáját képezte. A további szűkítések során 296
cégre redukálódott az elemszám, ahol valamennyi esetben rendelkezésre
álltak a vizsgált mutatószámok, amik kiválasztásánál elsősorban az elérhető
szakirodalomra, másodsorban korábbi tapasztalataimra hagyatkoztam. Az
minimális árbevétel szintjét 100 000 eurónál húztam meg, az ez alatt teljesítő
cégeket kizártam az elemzésből. Tőkeszerkezet szempontjából az idegen
tőke, a hosszú lejáratú kötelezettségek, a rövid lejáratú kötelezettségek
aránya szerepelt a vizsgált változók között. Finanszírozás szempontjából a
hosszú lejáratú kötelezettségek arányát jelölném meg, mint meghatározó
mutatót, mivel ezek azok a források, amik a hitelképesség meglétét
feltételezik. (Brealey, R – Myers, S. 1993)
Eredmények
A mutatók leíró statisztikai elemzése
Az
értékesítés
nettó
árbevétele
szempontjából
két
időszakot
különböztethetünk meg, amiknek a határvonala a 2008-as gazdasági
válság (1. ábra). Egy felfutás volt megfigyelhető egészen az említett
időpontig, amikor 14,1 milliárd eurót tett ki a vizsgált mutató, majd egy
jelentős, 28%-os csökkenés következett 2009-re. A 2008-as szintet
nominálisan 2012-re érte el az ágazat (sőt, meg is haladta 800 millió
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euróval), amit tovább 17,3%-os növekedés követett és eredményezte a
tárgyévi 17,5 milliárd eurós árbevételt. A három zászlóshajó vállalat, az Audi
Hungária, a Mercedes-Benz Manufacturing és a Magyar Szuzuki a teljes
piac 54,3 %-át jelenti, ami a piac magas koncentráltságára utal. Ezt
támasztja alá az is, hogy az árbevétel 90%-a 33 cégnél összpontosul, amik
közül ráadásul 29-nél külföldi a tulajdonos. Az ágazat egészéről egyébként
is elmondható a külföldi dominancia, hiszen az árbevétel 92%-a ezekhez a
cégekhez köthető, miközben számosságuk jelentősen elmarad a hazai
tulajdonban lévő cégektől. A tárgyévi növekedés nagy részben
köszönhető a Mercedes 1,15 milliárd eurós bővülésének a vizsgált
eredménysoron, ami mellett meg kell említeni a többi meghatározó
szereplő teljesítményét is, hiszen a 10 legnagyobb árbevételű cég közül 8
növekedést tudott elérni az adott mutatóban 2012-höz képest.
1. ábra: Az árbevétel és az adózás előtti eredmény alakulása
Forrás: saját szerkesztés (Creditreform adatbázis)
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Hasonló koncentráltság jellemző az export árbevételre is, itt 22 cégénél
összpontosul az ágazati teljesítmény 90%-a, az Audi-nak egyedül 36%-os a
részesedése. A magyar járműgyártást igen magas export orientáció
jellemzi, az ágazati export hányad legalacsonyabb értéke 87% volt a
vizsgált időszak során és a tárgyévben tetőzött 90,8%-al. A 10 legnagyobb
árbevételű cégből 9 rendelkezett legalább 90%-os mutatóval 2013-ban, a
Mercedes és az Audi 99,7, illetve 97,8%os exporthányada a
legmagasabbak közé tartozik.
Változatos képet mutat az ágazat üzemi eredmény mutatója, ahol
szintén a 2009-es év jelentette a mélypontot. A következő két év a felfutás
időszaka volt, 2011-re az alaptevékenység 1 milliárd euró jövedelmet
termelt, ami a legmagasabb volt az elmúlt 10 évben. A következő évben
tapasztalt 380 millió eurós visszaesés nagyrészt az Audi Hungária elszámoló
ár rendszerének aktualizálásának tudható be, ami az egyéb ráfordítások
soron jelentkezett. A tárgyévben már 106 millió eurós növekedés volt
tapasztalható, amivel szemben egy 101 millió eurós negatív pénzügyi
eredményt volt kénytelen elszenvedni az ágazat, így az adózás előtti
eredmény soron gyakorlatilag nem történt változás (2. ábra). Az árbevétel
növekedése hasonló mozgásokat eredményezett a költségek esetében is,
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az anyagköltség 2,2 milliárd euróval, a személyi jellegű ráfordítások 83 millió
euróval nőttek egy év alatt. A vizsgált időszak elején az összesített pénzügyi
eredmény pozitív volt, 2009-től inkább nulla közeli értékek voltak jellemzőek
leszámítva a 2013-as évet. Adózás előtti eredmény szempontjából 486 cég
került a pozitív oldalra, összesen 778 millió euró nyereséget realizálva. Ennek
48%-a két nagy gyártónál, az Audi-nál és a Mercedes-nél koncentrálódik.
Negatív eredményt 322 cég ért el, az általuk elszenvedett veszteség 197
millió euró, ebből a Johnson Control egymaga 45,6 millió eurót jegyzett.
Ugyanakkor jól látható, hogy az adózás előtti eredményre sokkal inkább
befolyásoló hatással van az alaptevékenység jövedelemtermelő
képessége, mint az idegen tőke költségeit tartalmazó pénzügyi műveletek
eredménye.
2. ábra: Eredménykategóriák alakulása a járműgyártás ágazatban
Forrás: saját szerkesztés (Creditreform adatbázis)
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A jövedelmezőségi mutatók közül az árbevétel arányos adózás előtti
eredmény mellett a sajáttőke és az eszközarányos megtérülést vizsgáltam.
A mutatók a rendkívüli tételek korrigálásával kerültek kiszámításra. A három
vizsgált mutató azonos pályát ír le a vizsgált időszakban, a korábban
vizsgált mutatókhoz hasonlóan itt is a 2009-es év rendelkezett a
legalacsonyabb értékekkel, ugyanakkor az időszak elején tapasztalt
hatékonyság felülmúlja az elmúlt pár évben tapasztaltakat. Ennek a
magyarázata egyrészt a válság utáni kilábalás időszaka lehet, másrészt az
árbevétel, a befektetett eszközök és az alkalmazotti létszám növekedése
arra enged következtetni, hogy az ágazat bővülése jelenleg is
folyamatban van, az ehhez szükséges ráfordítások megtérülése a későbbi
években várható. A tárgyévben tapasztalt árbevétel növekedését nem
követte az adózott eredmény növekedése ezért a profit marzs 4,2%-ról
3,6%-ra esett vissza. Itt is meg kell említeni a pénzügyi műveletek
eredményének negatív befolyásoló hatását, hiszen az alaptevékenység
jövedelemtermelő képességének hatékonysága nem változott a 2012-es
évhez képest. Ezek után könnyen felismerhető, hogy a ROE és a ROA
tárgyévi csökkenése sem a jövedelemtermelő képesség romlásának,
hanem az eszközök, illetve a sajáttőke soron bekövetkezett növekedésnek
köszönhetőek. Ez alapján kiemelkedő jelentőségű a 2011-es év, amikor
nominálisan mind a három érintett mérlegsor a vizsgált időszak
legmagasabb értékén állt és a belőlük számolt hatékonysági mutatók is
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kedvező képet mutattak. 2012-ben egy jelentős tőkekivonás történt az
ágazatban, amikor az Audi Hungária 3 milliárd euró osztalék kifizetéséről
döntött, ebből 2,67 milliárd euró az eredménytartalék terhére történt, ami a
teljese ágazati saját tőke 33,5%-a volt. Ez a csökkenés ellensúlyozta a
korábban említett profitcsökkenés feltételezett negatív hatását, így a ROE
esése jóval mérsékeltebb volt (3. ábra).
3. ábra: Jövedelmezőségi mutatók alakulása a járműgyártás ágazatban
Forrás: saját szerkesztés (Creditreform adatbázis)
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A magyar járműgyártás forrásszerkezetének jellemzői a 2004-2013-as
időszakban
A finanszírozási szerkezetben a rövid és hosszú lejáratú források aránya
az összes forráshoz viszonyítva 46,3 % volt 2013-ban, mindössze 5
százalékponttal több, mint az időszak kezdetén, 2004-ben. Megfigyelhető
egy folyamatos csökkenés a mutatóban egészen 2009-ig, amikor 30% alá
esett a vizsgált források aránya. Ezután ismét emelkedni kezdett a mutató
és jutott el a mai szintre. Lejárat szempontjából a rövid lejáratú
kötelezettségek dominanciája a jellemző, amíg a hosszú lejáratú források
aránya mindössze 6,8 és 11,1% között változott, addig ugyanez a rövid
lejárat esetében 20,8 és 34,3%. Ugyanakkor a rövid lejáratú hitelek aránya
a rövid lejáratú kötelezettségeken belül alig éri el a 3%-ot a tárgyévben, a
mutató 2009-ben volt a legmagasabb (14,81%). Ezeket a tényeket
figyelembe véve arra a következtetésre jutottam, hogy a magyarországi
járműgyártás ágazatban nem játszik jelentős szerepet a banki hitelezés. A
külföldi tulajdonoshoz köthető vállalatok piaci részesedése meghaladja a
90%-ot, a jövedelmezőséget leíró mutatószámok végig a pozitív
tartományban mozogtak, ezért az ágazat finanszírozása nem rejt
különösebb kockázatokat. A saját tőkéből történő finanszírozás előtérbe
helyezését támasztja alá az ágazat jövedelemtermelő képessége és a
2000-es években tapasztalt kedvezőtlen kamatkörnyezet, ami szintén nem
hatott ösztönzőleg a hitelek felvételére. Ezért az alacsonyabbnak
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mondható idegen tőke arány mögött nem a banki finanszírozás hiánya,
hanem annak szükségtelensége áll.
Magasabb szinteken mozgott a szállítók aránya a rövid lejáratú
kötelezettségeken belül. Leszámítva a 2006-os visszaesést, a mutató
jellemzően 30% felett tartózkodott, egyértelmű irányt azonban nehéz lenne
megállapítani. Általánosságban elmondható, hogy a jelentős piaci
hatalommal rendelkező szereplők jóval kedvezőbb helyzetben vannak a
szállítói finanszírozást illetően, mint kevésbé domináns társaik. Az
alkalmazott hosszú fizetési határidők és a beszállítók függősége is ezt a
finanszírozási formát támogatják. A rövid lejáratú kötelezettségek aránya
egyébként együtt mozog az idegen tőke aránya grafikonjával, tekintettel
a hosszú lejáratú források minimális ingadozására (2. ábra).
4. ábra: A rövid és hosszú lejáratú források arányának időbeli alakulása
Forrás: saját szerkesztés (Creditreform adatbázis)
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A faktor és klaszteranalízis eredménye
Az elemzést a változók alkalmasságának vizsgálatával kezdtem, amit a
KMO teszt mutat be (1. táblázat):
1. táblázat: KMO and Bartlett teszt eredménye
Forrás: saját szerkesztés (SPSS)
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

,662
1664,140

df

36

Sig.

0,000

Az eredmény meghaladja a 0,5-ös értéket, tehát az adathalmazzal
végrehajtható a faktoranalízis. Az eredeti kilenc változóból három olyan
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komponens alakult ki, ahol a sajátérték nagyobb 1-nél (ezt a
mellékletekben lévő 5. táblázat szemlélteti). A három komponens az összes
információtartalom
79,1%-át
magyarázza,
ami
meghaladja
a
minimumkövetelménynek számító 60%-ot (2. táblázat).
2. táblázat: Faktorok varianciái
Forrás: saját szerkesztés (SPSS)
Comp
onent
1

Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Loadings
% of
Cumulati

Initial%Eigenvalues
of
Total
Variance
Cumulative %
3,055
33,940
33,940

Total
Variance
3,055
33,940

ve %
33,940

Rotation Sums of Squared
Loadings
% of
Cumulativ
Total
Variance
2,844
31,596

e%
31,596

2

2,166

24,071

58,012

2,166

24,071

58,012

2,268

25,198

56,794

3

1,905

21,164

79,176

1,905

21,164

79,176

2,014

22,382

79,176

4

,566

6,291

85,467

5

,531

5,895

91,362

6

,338

3,751

95,112

7

,210

2,335

97,447

8

,145

1,615

99,062

9

,084

,938

100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Az első főkomponensbe 4 változó került, az árbevétel arányos adózás
előtti eredmény, az árbevétel arányos EBIT (adó és kamatfizetés előtti
eredmény), a sajáttőke arányos adózás előtti eredmény (ROE) és az
eszközarányos adózás előtti eredmény. A változók karakterisztikája miatt
ezt a faktort jövedelmezőségnek neveztem el, mivel mindegyik mutató a
jövedelmi helyzetre utal. Mivel azonos irányba mutatnak, ezért ha
valamelyik mutató magas értéket vesz, úgy a többi is magas értékkel fog
rendelkezni (3. táblázat). Ez a faktor 33,9%-al járul hozzá a modell
magyarázó erejéhez.
3.táblázat: Faktorok rotálás utáni állapota
Forrás: saját szerkesztés (SPSS)
Rotated Component Matrixa
Component
Profit %

1
,910

2
-,031

3
-,208

EBIT %

,881

-,013

-,228

ROA %

,862

-,070

-,029

ROE %

,687

-,075

,404

LN arbev

-,052

,928

,027

Exporthányad

-,033

,857

,051

Szallitok aranya

-,050

,806

-,034

Rövid lej.köt/összes
eszkoz

-,076

-,038

,939

Idegen tőke/összes
eszköz

-,114

,091

,932

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 4 iterations.
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A második komponensbe 3 mutató került, az árbevétel természetes
alapú logaritmusa, amit a vállalatméretet hivatott kifejezni, az
exportarányos árbevétel és a szállítók aránya. Tekintettel a vizsgált szektor
aggregált mutatóiból kapott eredményekre, ezt a faktort piaci
hatalomnak
neveztem
el.
A
szállítók
aránya
az
úgymond
„kényszerhitelezés”
arányát
mutatja
meg
a
rövid
lejáratú
kötelezettségeken belül. Mivel az ágazat jelentős részét tőkeerős, külföldi
tulajdonban lévő nagyvállalatok alkotják, ezért itt a magas szállítói arány
nem a késve fizetést vagy a likviditási problémákat feltételezi, hanem
sokkal inkább a magas fizetési határidőt, ami nem ritkán 60 nap, viszont a
beszállítók kénytelenek elfogadni ezeket feltételeket. A faktor hozzájárulása
a modell magyarázó erejéhez 24%.
A harmadik komponensbe két változó, az idegen tőke aránya és a
rövid lejáratú kötelezettségek aránya került. Mindkét mutató a
tőkeszerkezetet írja le, ezért ezt a főkomponenst tőkeszerkezetnek
neveztem el. Mindkét mutató előjele pozitív, tehát együtt mozognak
egymással. A teljes faktor magyarázó ereje pedig 21%. A 3 faktor alapján 3
klaszter kialakítását találtam ideálisnak, ami 296 gazdasági társaságot
foglal magában. A klaszterek méreteit tekintve 2 nagyobb, és egy kisebb
került elkülönítésre (4. táblázat).
4. táblázat: Az egyes klaszterek elemszáma
Forrás: saját szerkesztés (SPSS)

Number of Cases in each
Cluster
Cluster

1

121,000

2

38,000

3

137,000

Valid

296,000

Missing

0,000

Az 1. klaszterbe 121 vállalkozás került, jellemzően az ágazat zászlóshajói,
amit jól szemléltet a magas árbevétel, az exporthányad és a külföldi
tulajdonosok aránya. Mivel az utóbbi mutatószám 1 és 2 értéket vehetett
fel annak függvényében, hogy az adott cégben van külföldi érdekeltség
vagy nincs, ezért az 1,66-os átlag alapján a klaszterben lévő cégek 66%-a
rendelkezett külföldi tulajdonossal. Az ágazat átlaghoz képest ez jelentős
eltérést mutat, ami 33%. Emellett még a szállítók és a hosszú lejáratú
kötelezettség aránya haladja meg nagymértékben a sokasági
középértéket, ami tovább erősíti a klaszterben szereplő cégek erős piaci
hatalmát (5. táblázat). A hosszú lejáratú kötelezettségek aránya a teljes
ágazatban alacsonynak mondható, jellemzően nem veszik igénybe a
forrásbevonás ezen formáját, annak ellenére, hogy a tárgyi eszközök
aránya valamennyi klaszter esetében magasnak mondható. Az
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exporthányad itt legmagasabb, a medián értéke 83,6%, elmondható,
hogy az ágazati export túlnyomó része ezeknél a cégeknél realizálódik. Az
LN arbev mutató másik két klaszterben lévő maximum értékeiből kiderül,
hogy a 30 legnagyobb árbevételű cég ehhez a csoporthoz tartozik. A piaci
hatalom mérőszámaiként definiált mutatókban elért magas értékek miatt
ezt a klasztert zászlóshajó cégeknek neveztem el. Az egyes mutatószámok
klaszterenkénti értékeit a mellékletben található 5. táblázat szemlélteti.
A 2. klaszter elemszáma jelentősen elmarad a másik kettőétől,
ugyanakkor több szempontból is kiemelkedik az átlagból a vizsgált csoport.
Az idegen tőke arányának mediánja mindössze 35,4%, ami jelentősen
elmarad az összes vállalkozásra jellemző középértéktől. Annak ellenére,
hogy a külföldi részarány és az exporthányad igen alacsony (13, illetve
4,3%), a jövedelmezőségi mutatók messze meghaladják az ágazati
átlagot. Az árbevétel arányos adózás előtti eredmény átlaga 25,7%,
mediánja 22,9% és hasonló képet mutat a többi jövedelmezőségi mutató
is. Az idegen tőke arányához hasonlóan a hosszú és rövid lejáratú források
aránya is ennél a klaszternél a legalacsonyabb, ami feltételezi a saját tőke
dominanciáját a finanszírozási szerkezetben. Az átlagos 6,43-as LN arbev
érték megközelítőleg évi 600 000 eurós árbevételt takar. Alacsony szállítói
arány és jónak mondható likviditás jellemzi az ide tartozó vállalkozásokat,
amiket az átlag feletti profitráta miatt jövedelmező cégeknek neveztem el.
A 3. klaszterbe hasonló méretű cégek kerültek, mint a 2. klaszterbe,
viszont a többi mutató alapján már jelentős eltéréseket tapasztalhatunk
mind az ágazati átlag, mind pedig a másik két klaszterhez képest. Bár a
tőkeszerkezeti mutatók alapján nincs jelentős elkülönülés (az 50%-os idegen
tőke és a 46%-os rövid lejáratú kötelezettség arány nagyon közel van az
ágazati átlaghoz), a jövedelmezőség alapján már jelentősek az eltérések.
Az EBIT és a profit marzs átlagos értéke 2% alatt van, a likviditás is csak
kevéssel haladja meg a kívánatosnak tartott értéket. A külföldi
tulajdonosok aránya itt is szerény, mindössze 10% és sem a szállítói, sem a
hosszú lejáratú források nem töltenek be fontos szerepet a finanszírozásban
(az export hányad itt a legalacsonyabb, mindössze 1,42%). Az adóhatás
viszont itt a legmagasabb (9,1%), ami az adó mértékét mutatja az adózás
előtti eredmény függvényében. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy ezeket
a cégeket magasabb adókulcs terheli, hiszen a nulla és negatív
eredménynek is van bizonyos mértékű adóterhe, így a nominálisan
alacsonyabb befizetett adó is tűnhet arányaiban magasabbnak.
Összegzés
A nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőséggel bíró
járműgyártás ágazat elemzése során igyekeztem a legátfogóbb módon
feltárni annak szerkezetét és elemezni a gazdálkodást leíró mutatókat. A
hatékonyság és a jövedelmezőség mellett részletesebben kitértem a
tőkeszerkezet vizsgálatára, ahol megállapítottam, hogy az ágazatban
uralkodó finanszírozási formák nem követik a szakirodalomban leírtakat,
nem valósul meg a lejárati illeszkedés és a vállalatméret sem meghatározó
az idegen források bevonása esetében. A vizsgálat során a teljes
magyarországi adatbázist használtam, aminek során az is kiderült, hogy
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egy igen szűk csoport az, akinél az ágazati árbevétel nagy része
realizálódik, illetve sokan csak névlegesen részei az ágazatnak, gazdasági
szerepük marginálisnak mondható. A leíró statisztikai elemzés során
elsősorban az ágazat struktúrája került feltárásra, megtudtuk az egyes piaci
szereplők részesedését, illetve, hogy mekkora szegmensnél koncentrálódik
az árbevétel jelentős része. A különböző mutatószámok az elmúlt 6 év
gazdálkodását írják le, ahol kiderül, hogy a magyarországi járműgyártás
folyamatos fejlődésen ment keresztül, viszont ennek a fejlődésnek a
motorja szinte kizárólag a külföldi tulajdonban lévő cégek voltak, akiknek a
foglalkoztatásban betöltött szerepük nagy, azonban az aluladóztatás és a
tőkekivonások rávilágítanak a valós motivációkra.
A klaszter és faktorelemzés alátámasztotta a leíró statisztikai elemzés
eredményeit, miszerint az ágazatban nincsenek eltérő tőkeszerkezeti
modellek, az idegen források szerepe nem tér el jelentősen a
jövedelmezőség alapján. Három csoport rajzolódott ki, ahol az egyiket a
már említett zászlóshajó vállalatokat alkottak. Emellett még egy hasonló
méretű, illetve egy kisebb elemszámú klaszter jött létre, amik jól
elkülönülnek a méret, az exporthányad és a szállítók aránya alapján az első
klasztertől. A külföldi tulajdon csak a legnagyobb árbevételű cégeket
magába foglaló klaszter esetében jelentős, így ez is egy éles határvonalat
képez a csoportok között. A magas jövedelmezőségű csoportnál
alacsonyabb arányban vonnak be idegen tőkét a vállalkozások, az is
többnyire az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek alatt összpontosul. A
szállítói hitelezés és a hosszú lejáratú források bevonása is gyakorlatilag a
magas piaci hatalommal bíró cégek privilégiuma, ugyanakkor utóbbi
szerepe a többváltozós elemzés során sem bizonyult jelentősnek.
Az idegen tőke kevésbé determináló szerepe arra enged következtetni,
hogy az ágazatban nem játszik jelentős szerepet a banki finanszírozás, a
fedezetül szolgáló eszközök megléte ellenére még a legnagyobb cégek is
erősen támaszkodnak a saját tőkéből történő finanszírozásra, amit az
ágazat jövedelmezősége is erősen támogat.
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Mellékletek
5.táblázat: Néhány mutató értéke klaszterenként
Forrás: saját szerkesztés (SPSS)
Case Summaries

Cluster Number of Case
1
N

2

Likviditási
mutató
121,00

Szallitok
aranya %
121,00

Külföldi
tulajdonos
121,00

ROA %
121,00

51,00

10,01

66,42

1,64

35,86

1,66

7,81

Median

51,91

9,66

83,58

0,85

32,02

2,00

7,25

EBIT %
121,00
5,47

Profit %
%
2013
121,00

Tárgyi
eszközök
aránya
%
2013
121,00

hosszu lej.
köt/összes
eszkoz
%
2013
121,00

Adóhatas
%
2013
121,00

Rövid
lej.köt/összes
eszkoz
%
2013
121,00

4,75

39,62

5,44

41,37

4,68

3,85

38,48

4,32

6,03

38,37

Minimum

0,00

6,16

0,00

0,03

0,00

1,00

-31,64

-6,88

-15,22

0,61

0,00

-184,24

2,86

Maximum

96,83

15,60

99,96

20,07

92,46

2,00

32,90

25,67

25,25

91,84

58,79

98,60

96,53

N

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

Mean

39,15

6,43

4,93

1,69

2,41

1,13

38,16

27,19

25,68

33,40

2,04

7,66

37,11

Minimum
Maximum

Total

Exporthányad
LN arbev
%
121,00
121,00

Mean

Median

3

Idegen
tőke/összes
eszköz %2013
121,00

35,46
1,99

6,16
4,90

0,00
0,00

0,92
0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

32,89
0,00

23,18
7,78

22,91
7,69

33,13
0,00

9,65

0,00
0,00

9,38
0,00

33,52
0,63

97,70

10,11

98,20

27,38

30,98

2,00

86,82

84,92

81,06

86,40

15,95

19,81

91,40

137,00

137,00

137,00

137,00

137,00

137,00

137,00

137,00

137,00

137,00

137,00

137,00

137,00

Mean

50,50

6,34

1,42

1,16

2,57

1,10

3,81

1,90

1,40

34,33

5,45

9,15

46,48

Median

49,99

30,81

40,74

N

6,13

0,00

0,70

0,00

1,00

2,92

2,69

2,06

0,00

9,15

Minimum

0,00

4,65

0,00

0,00

0,00

1,00

-30,11

-66,95

-72,19

0,00

0,00

-236,23

Maximum

99,51

11,04

55,98

16,33

43,29

2,00

27,81

17,14

14,29

92,53

70,73

394,87

99,51

296,00

296,00

296,00

296,00

296,00

296,00

296,00

296,00

296,00

296,00

296,00

296,00

296,00

7,85

28,44

1,42

16,16

1,33

N
Mean

49,25

Median

49,36

9,85

6,60

3,43

5,89

36,37

7,44

43,19

0,00

1,00

6,67

4,41

3,77

35,29

0,68

7,08

38,60

Minimum

0,00

4,65

0,00

0,00

0,00

1,00

-31,64

-66,95

-72,19

0,00

0,00

-236,23

0,63

Maximum

99,51

15,60

99,96

27,38

92,46

2,00

86,82

84,92

81,06

92,53

70,73

394,87

99,51

7,31

0,00

0,77

5. ábra: A komponensek saját értékei
Forrás: saját szerkesztés (SPSS)
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6,73

Magyarország és az IMF közötti kapcsolatok
Füstös Hajnalka
Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar,
Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola,
Sopron, Magyarország
Absztrakt
A magyar gazdaság kedvezőtlenül alakult gazdasági mutatói és az
állam fizetési nehézségei miatt több ízben is felmerült Magyarországnak a
Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF) történő csatlakozásának kérdése, annak
megalakulása óta. Jelen tanulmány célja beazonosítani azokat az okokat
és körülményeket, amelyek időről időre a csatlakozás, mint lehetséges és
szükséges megoldás gondolatához vezettek, valamint áttekinteni a
Magyarország csatlakozásától napjainkig felvett IMF hiteleket. A téma
feldolgozása során megvizsgáljuk azt a több évtizedes folyamatot, amely a
csatlakozás első gondolatától kiindulva a tagság elnyerésén keresztül a
legutóbbi hitelfelvételekig és törlesztésekig vezet. A tanulmány végül egy
következtetéseket is magában foglaló összegzéssel zárul a Magyarország
és az IMF közötti kapcsolatrendszerre vonatkozóan.
Kulcsszavak: Nemzetközi Valutaalap, IMF csatlakozás, IMF hitel
Az IMF létrejötte és céljai
A nemzetközi monetáris rendszer egyik központi intézményét, a
Nemzetközi Valutaalapot (International Monetary Fund, IMF) 1945-ben
hozták létre washingtoni székhellyel.
Az IMF legfontosabb céljai között szerepel a nemzetközi pénzügyi
együttműködés- és az árfolyam stabilitás elősegítése, a világkereskedelem
növekedését
akadályozó
devizakorlátozások
megszüntetésének
elősegítése, valamint az átmeneti fizetési mérleg problémákkal küzdő
tagországok pénzügyi megsegítése.
A Nemzetközi Valutaalapnak jelenleg 188 tagállama van.
Magyarország csatlakozása a Nemzetközi Valutaalaphoz
Magyarország és annak pénzügyi és gazdasági helyzete a második
világháború végére romokban hevert, a teljes háborús kár az 1938-as
nemzeti össztermék közel kétszerese volt. Az ország újjáépítéséhez hatalmas
tőkére volt szükség, amely azonban az ország háborús lerombolása és
kifosztása után nem állt rendelkezésre. Az újjáépítéshez, a gazdasági
szerkezet átalakításához és a termelés beindításához, valamint a hatalmas
jóvátételi kötelezettségek teljesítéséhez külső pénzügyi forrásokra volt
szükség, ezért Magyarország 1946-ban kifejezte szándékát az IMF-hez
történő csatlakozásra. A háborút lezáró békeszerződés aláírása után
Truman amerikai elnök több ízben is elmarasztalta Magyarországot és a
békeszerződés megszegésével vádolta meg. Az egyre inkább
elmérgesedő amerikai-magyar viszony miatt (és szovjet nyomásra)
Magyarország elutasította a Marshall-értekezletre szóló meghívót és nem
vette igénybe az amerikai újjáépítési Marshall-segélyt. Ezt követően 1947.
augusztus 22-én az Amerikai Egyesült Államok élt vétójogával és
megakadályozta Magyarország felvételét a két nemzetközi szervezetbe
(Nemzetközi Valutaalap és Világbank).
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A magyar adósságállomány az 1960-as években tovább növekedett és
a gondokat tovább tetőzte a tény, hogy az 1965-ben kimutatott, öt év
alatt megháromszorozódott 7 milliárd devizaforintnyi összeg törlesztésének
háromnegyede éven belül esedékes volt, ezért a magyar gazdaságnak
újabb külső hitelekre volt szüksége. Egy 1963/1964-es sikeres magyaramerikai búzaügyletet követően a két ország közötti feszült viszony
rendeződni látszott. A kedvező politikai környezetben 1966 nyarán és őszén
a magyar pénzügyi diplomaták felkeresték az IMF-ben jelentős befolyással
bíró országok vezetőit abból a célból, hogy a kétoldalú kapcsolatok révén
előkészítsék a Nemzetközi Valutaalap képviselőivel történő hivatalos
kapcsolatfelvételt. Az IMF-hez történő csatlakozási tárgyalások előfeltétele
volt azonban az, hogy Magyarország rendezze vitás vagyonjogi kérdéseit
több nyugati országgal, a legjelentősebb mértékben az USA-val és NagyBritanniával. Ezek a vitatott tételek olyan ingatlanok és vagyontárgyak
voltak, amelyek Magyarország területén helyezkedtek el, azonban külföldi
tulajdonban voltak a háborút megelőzően és a szocialista rendszerben
államosításra kerültek. Vita tárgyát képezték továbbá a háború után
Magyarország által felmondott kötvényadósságok is. Ezek a tisztázatlan
kérdések voltak részben annak okai, hogy a háborút követően
Magyarország nehezen jutott közép- és hosszú lejáratú hitelekhez a
nemzetközi pénzpiacokon.
Az 1967-ben folytatódott informális tárgyalások során a magyar vezetők
azt a visszajelzést kapták, hogy a fenti tételek rendezését követően
Magyarországot immár szívesen látnák az IMF és az IBRD tagállamai között.
Ezt a véleményt osztották a legmeghatározóbb országok, úgy mint az USA
(amely az összes szavazatok 22%-át birtokolta), Nagy-Britannia
és
Franciaország. Franciaország azért is támogatta Magyarország és a többi
szocialista ország belépését e két pénzügyi intézménybe, mert ezzel is
szerette volna elérni azt, hogy csökkenjen a pénzügyi életre jellemző
angolszász hegemónia. (A szocialista országok közül ekkor még csak
Jugoszlávia volt tag, de a csatlakozás lehetősége Magyarországon kívül
foglalkoztatta még Romániát, Bulgáriát és Lengyelországot is.)
1967 végére azonban megváltozott a magyar álláspont és nem történt
meg a csatlakozási kérelem benyújtása. A döntés több okra vezethető
vissza. A legmeghatározóbb az volt, hogy a Szovjetunió nem egyezett bele
Magyarországnak az IMF-hez történő csatlakozásába, de befolyásolta a
döntést az is, hogy a magyar gazdaság egyensúlyi állapotában javulás
mutatkozott és Moszkvától pótlólagos segítségnyújtás is érkezett, azaz a
csatlakozás kérdése nem volt sürgős.
1973-ban Magyarország és az USA aláírta az egyezményt, amely
rendezte a vitatott vagyonjogi kérdéseket az Amerikai Egyesült Államokkal.
Ezzel elhárult az akadály a csatlakozási kérelem benyújtása elől. A
Szovjetunió azonban továbbra sem támogatta az ország csatlakozási
törekvéseit és az ez irányú politikai nyomás hatására ismét befagytak a
csatlakozás irányába tett lépések.
A folyamatosan növekvő államadósság 1978 végére már elérte a
nemzeti jövedelem 36%-át és az eladósodási folyamatot tovább
nehezítette az a tény, hogy az ország tőkés adóssága gyorsabb ütemben
nőtt, mint a nemzeti jövedelemtermelés és az export. A Szovjetunió további
beszállításokat ígért, ezer millió rubel hitelt nyújtott és a hosszú lejáratú
hiteleket 1985-ig kitolta, ezért a Politikai Bizottság úgy döntött, hogy a két
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nemzetközi pénzügyi szervezethez Magyarország egyelőre nem kíván
csatlakozni.
Az 1973-as olajválság során kialakult magas olajárak és a korlátozott
mennyiségben történő kitermelés és értékesítés miatt Magyarországnak
újabb hitelekre volt szüksége ahhoz, hogy a szükséges import ellenértékét ki
tudja fizetni. Az állam eladósodása olyan nagy méreteket öltött, hogy az az
1973-as 2 milliárd dolláros szintről 1979-re 10 milliárd dollár fölé emelkedett.
1979-ben újabb olajválsággal szembesült a világ. Magyarországon
drasztikus áremelést hajtottak végre. Nemzetközi szinten meghatározó
politikai és gazdasági események történtek, a Szovjetunió bevonult
Afganisztánba, Lengyelországban szükségállapotot vezettek be. 1982-ben
kitört a mexikói válság. Mindezek oda vezettek, hogy megdőlt a Nyugat
által elképzelt „esernyőelmélet” (umbrella theory). Ez a teória a nyugati
bankok közgazdászai által elfogadott elv volt és azt a bizonyosságot
jelentette, mely szerint a KGST-országok hitelezése nem kockázatos, mert a
Szovjetunió a háttérben jótáll minden adósságért. A világpolitikai és
világgazdasági változások hatására azonban Moszkva már nem számított
olyan erős hatalomnak, mint azt korábban feltételezték, a saját gazdasági
gondjai miatt nem volt abban a helyzetben, hogy továbbra is gazdasági
segítséget tudjon nyújtani a szocialista országoknak. (Mong 2012., 172.o.)
A KGST országok gazdaságára jellemző kedvezőtlen helyzetkép és az
aggasztó méreteket öltött magyar államadósság miatt Magyarország
számára ekkorra már sürgőssé vált az IMF-hez történő csatlakozás és ezúttal
Moszkva is engedékenynek bizonyult.
1981. november 3-án Magyarország benyújtotta csatlakozási kérelmét
az IMF-hez (a szocialista országok közül ekkor Jugoszlávia és Románia volt
tagállam). Az előzetes tárgyalások és egyeztetések után 1982. május 6-án
az IMF kormányzótanácsának jóváhagyását követően hazánk az IMF tagja
lett.
A magyar kvótát 375 millió SDR-ben határozták meg. A kvóta 21,7
százalékát konvertibilis valutában kellett teljesíteni, a fennmaradó részt
pedig forintban. Az ország devizatartaléka azonban nem volt elegendő a
befizetés teljesítéséhez, ezért Kínától kellett kölcsönt kérni, hogy a 100 millió
dollár befizetési kötelezettségének az állam eleget tudjon tenni.
A csatlakozás nem csak azzal az előnnyel járt, hogy Magyarország
immár könnyebben juthatott hitelekhez, hanem az azzal a
többlethozadékkal is együtt járt, hogy nagyobb lett a bizalom hazánk iránt,
nőtt az ország hitelképessége a tőkés világ szemében (a Szovjetunió
nyújtotta esernyőt felváltotta az IMF által nyújtott esernyő).
1982. június 24-én Magyarország a Világbanknak is tagja lett.
Magyarország és az IMF hitelek
A csatlakozás évében havonta 900 millió rövid lejáratú és 100 millió
dollár hosszú lejáratú kölcsön járt le, amelyeket meg kellett újítani, különös
tekintettel arra, hogy a tartalékok 1 milliárd dollár alá estek. (Mong 2012.,
199.o.) Ez a kiélezett helyzet normális piaci viszonyok között könnyebben
kezelhető lett volna, mint abban a rendkívül bizonytalan és kritikus
helyzetben, amelyben a világgazdaság az 1980-as évek elején működött.
Magyarország megkezdte a tárgyalásokat a Valutaalappal a
hitelfelvételről. Az IMF az ország gazdasági állapotát áttekintve azonnali
intézkedéseket várt a magyar vezetéstől. A legfontosabb változások között
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szerepeltették a forintleértékelést, az áremelést, az energiaár és egyéb
támogatások csökkentését és a lakossági jövedelmek csökkentését. A
magyar vezetésnek más lehetőség híján el kellett fogadnia a feltételeket,
így végül 1982. december 8-án az IMF 475 millió SDR értékű készenléti hitelt
folyósított, melyet még ugyanabban az évben kiegészítettek 72 millió SDR
összegű kiegyenlítő hitelkerettel. (A kiegyenlítő hitelkeret előnye a gyors és
rugalmas odaítélés, illetve folyósítás, továbbá az, hogy amennyiben a
Nemzetközi Valutaalap jóváhagyta a hitelkeretet, azt követően már nincs
szükség további feltételek meglétére és azok ellenőrzésére.)
1984-ben, majd azt követően 1988-ban is folyósított az IMF
Magyarország számára készenléti hiteleket. Az 1988. évi hitelt már a
kibontakozott reform folyamatok támogatására fordította az ország: az
1988. év mérföldkő volt a piacgazdaság bevezetésére készülő szocialista
Magyarország számára, mert ekkor lépett hatályba a társasági törvény, a
külföldi befektetésekről szóló törvény stb., de ebben az évben módosította
az MNB a devizakódexet is. Az 1988. évi hitel lehívásának a költségvetési
kiigazítások végrehajtása, a költségvetési deficit csökkentése volt a
feltétele, s amelyek nem megfelelő teljesítése miatt az ötödik részletet
Magyarország nem hívhatta le.
Az 1990-es évek első felében a Nemzetközi Valutaalap hitelezési
politikája Magyarországgal kapcsolatban a 10 pontos „washingtoni
konszenzus”
ajánlásával
volt
jellemezhető.
Ezt
a
gazdasági
intézkedéscsomagot eredetileg a latin-amerikai országok számára
fogalmazták meg 1989-ben, de reformjavaslatait más fejlődő, átalakuló
országok részére is ajánlhatónak és követendőnek tartotta az IMF. A
konszenzus szerint a válság oka az állami túlköltekezés, a költségvetési
deficit és az infláció. Megoldáshoz a szigorú államháztartási és
pénzügypolitika vezethet, melynek keretén belül csökkenteni kell a jóléti
kiadásokat, az adózás bázisát növelni kell és szükséges a pénz- és
tőkepiacok, valamint a kereskedelem liberalizálása.
1990-ben készenléti hitel megállapodást írt alá Magyarország az IMF-fel,
majd 1991 tavaszán egy újabb hároméves kibővített hitelkeretről döntött a
Valutaalap. (A kibővített hitelkeret annyiban tér el készenléti hiteltől, hogy
kétszer akkora összegben adható és egy helyett hároméves futamidővel
rendelkezik, amely konstrukció kedvez az egy évnél hosszabb távú
programok sikeres támogatásában.)
A rendszerváltást követő néhány évben az IMF többször jóváhagyott és
folyósított Magyarország számára készenléti hiteleket, melyekkel a magyar
gazdaság átalakulását támogatta, s amelyek feltétele az állami
újraelosztás érdemi csökkentése és az államháztartás GDP-arányos
csökkentése volt. Amennyiben a vállalt kötelezettségeket nem teljesítette
az ország, úgy a hitelek nem voltak lehívhatóak. Így történt ez 1994-ben.
1995-ben tárgyalások folytak egy újabb készenléti hitel felvételéről a
transzformációs válság leküzdéséhez. 1996 márciusában az IMF
Ügyvezetősége a hitel odaítélése mellett döntött, amely feltételeként a
következő reformokat fogalmazta meg: „javítani kell a költségvetési
tervezést, ellenőrzést és megvalósítást, valamint a kormányzat különböző
szintjein is stabilabb finanszírozást kell biztosítani; meg kell erősíteni a
társadalombiztosítási rendszert; reorganizálni és privatizálni kell az állami
vállalatokat; folytatni kell a nemzetközi tranzakciók liberalizálását.” (Csáki
2013.,96.o.). Magyarország a hitelt végül nem hívta le, amelyben az is
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szerepet játszott, hogy hazánk 1996. május 7-én az OECD tagjává vált,
amely tény jelentősen megkönnyítette és olcsóbbá tette az államadósság
külső finanszírozását, a korábbiakhoz képest könnyebben és olcsóbban
lehetett hitelhez jutni a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon.
A 2008-ban kirobbant gazdasági világválság a magas államadósság és
fizetési mérleg hiány miatt súlyosan érintette Magyarországot. A válság
kezelésére az országnak nagy összegű, sürgős hitelre volt szüksége. 2008
novemberében az IMF gyorsított, Sürgősségi Finanszírozási Mechanizmus
eljárása keretében jóváhagyott nagy összegű készenléti hitelt
Magyarország 6 egyenlő részletben hívhatta le és a visszafizetést 2 év és 3
hónap türelmi idő után nyolc egyenlő részletben rögzítették. A 2008.
november 6-án kiadott 08/275.sz. IMF sajtóközlemény alapján: „Az IMF hitel
célja a magyarországi pénzügyi piacon kialakult feszültség gyors
mérséklésének elősegítése, és egyben az ország hosszabb távú gazdasági
céljainak támogatása a kormányzati pénzügyek és a bankszektor
megfelelő
reformjainak
előmozdításához
szükséges
feltételek
megteremtésével.” Az első részletet 4,215 milliárd SDR értékben 2008.
november 12-én hívta le Magyarország.
A forint gyengülése és a kedvezőtlen piaci helyzet miatt 2011
novemberében a magyar kormány bejelentette, hogy ismét segítséget kér
az IMF-től. A tárgyalások megkezdődtek Budapesten, ám azok hirtelen
megszakadtak és a Valutaalap delegációja hazautazott. Ezt követően
több mint egy éven keresztül tartottak a viták és egyeztetések az EU és IMF,
valamint Magyarország képviselői között arról, hogy milyen megszorítási és
egyéb feltételek mellett hajlandó a Valutaalap hitelt nyújtani
Magyarországnak. A tárgyalások végül nem vezettek el a megegyezésig.
2013 augusztusában az Államadósság Kezelő Központ átutalta a 2008ban felvett hitel utolsó törlesztő részletét (2,2 milliárd eurót), ezzel
Magyarország rendezte a még fennálló tartozását az IMF felé. A teljesítés
során előtörlesztett az ország, mert az utolsó részlet 2014 márciusában lett
volna esedékes.
Összegzés
Magyarország az 1980-as évekig a változó nemzetközi és hazai politikaiés gazdasági helyzetnek megfelelően mindig más-más esélyeknek volt a
birtokában az IMF csatlakozás kérdésében. Szocialista országként
kezdetben kevés esély mutatkozott arra, hogy hazánk felvételért
folyamodhasson a Nemzetközi Valutaalap tagállamai közé. Az 1960-as
évektől a folyó fizetési mérleg hiány, az ország egyre nagyobb mértékű
eladósodottsága, a meglévő hitelek törlesztésével kapcsolatos nehézségek
és a külső finanszírozási lehetőségek kedvezőtlen alakulása mind egy
irányba mutattak, az IMF tagság és így a tagság által történő hitelfelvétel
szükségessége felé. Az 1982-ben történt csatlakozást követően
Magyarország számos esetben az IMF hitelek által tudta fenntartani
fizetőképességét, valamint általuk volt képes kezelni a válságok okozta
kihívásokat. Az IMF tagság megléte fontos gazdasági tényező és annak
elnyerése által hazánk nemzetközi megítélése és ezáltal a pénz- és
tőkepiaci forrásokhoz való hozzájutása is jelentősen javult.
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A klíringházak felelőssége
Kriskó Andrea
Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori
Iskola, Győr, Magyarország
2015.01.30. Győr, Magyarország
Absztrakt
Mint
pénzügyi
vállalkozások,
profitorientált
intézmények,
az
elszámolóházak felügyelőbizottságuknak és részvényeseiknek tartoznak
felelősséggel, biztosítaniuk kell a felelős gazdálkodást, a pénzügyi élet
szervezését, a tőkepiac likviditásának segítése mellett. Felgyorsult
világunkban szavatolniuk kell a pénzpiac termékeinek gyors és hatékony
elszámolását a nemzetközi standardokhoz, jogszabályi előírásokhoz és a
piaci szereplők igényeihez igazodva. Feladatuk nem merül ki az elszámolási
hely biztosításában.
Bemutatom tehát a 3 P (people, profit, planet) hármas egységének
megjelenését az elszámolási piac szereplőinek életében, a speciális
funkcióból eredő felelősségi köröket és a legfontosabb eredményeket,
melyeket a felelősségvállalás jegyében elértek.
Tanulmányomban a felelősség kérdésének számos aspektusát
próbálom körüljárni, kiemelve a WARP order routing rendszer
bevezetésével kapcsolatban felmerülő aktuális kérdéseket. Mit jelent egy
új elszámolási platform bevezetése a piaci szereplők számára?
A napi világpolitikai események tükrében ejtek néhány szót az orosz
pénzforgalmi szeparációs törekvés árnyoldalairól is, majd bemutatok
néhány követésre méltó példát a nagyvilágból, milyen társadalmilag
fontos ügyeket karolnak fel a világ elszámolóházai CSR-programjaik
keretében.
Kulcsszavak: klíringház, felelősség, szeparáció, CSR, WARP
A klíringházak felelőssége
Az első szervezetten működő elszámolási hely (az elszámolóházak
elődje), a Lombard Streeten működő Öt haranghoz címzett fogadó igen
fontos mérföldkő volt a pénzügyi élet intézményi kereteinek
megteremtésében. Ez a fogadó volt az első vállalkozás, amely felvállalta,
hogy helyet biztosít a csekk- és váltó-elszámolásokra a bankároknak.
Akkoriban
a
lebonyolított
tranzakciókért
vállalt
felelősség
és
kockázatviselés még nem merült fel, erről csak a modernkori klíringházak
esetében beszélhetünk. Az elszámolóházak előfutárai tehát önkéntes
alapon szerveződtek, és kísérletet tettek az elszámolásforgalom
centralizálására
és
gördülékenyebbé
tételére.
[http://www.telegraph.co.uk/, 2013]
Mára a modern elszámolóházak felelőssége, nem merül ki csupán a
helyszín biztosításában, a people, profit, planet a fenntarthatóság hármas
feltétel folyamatosan végigkíséri működésüket. Mit is jelent ez?
Profit
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Mint
pénzügyi
vállalkozások,
profitorientált
intézmények,
az
elszámolóházak felügyelőbizottságuknak és részvényeseiknek tartoznak
felelősséggel: biztosítaniuk kell a felelős gazdálkodást, a pénzügyi élet
szervezését, a tőkepiac likviditásának segítése mellett. Felgyorsult
világunkban szavatolniuk kell a pénzpiac termékeinek gyors és hatékony
elszámolását a nemzetközi standardokhoz, jogszabályi előírásokhoz és a
piaci szereplők igényeihez igazodva. A klíringházak és központi értéktárak
általában monopolhelyzetben vannak egy adott ország elszámolási
piacán. Verseny híján az állam jogszabályok útján igyekszik működésüket
bizonyos keretek közé szorítani, hogy ne élhessenek vissza monopol
helyzetükkel. Áraikat a piaci környezetnek megfelelően, racionális szinten
határozzák meg, bár az uniós előírások és a harmonizációra való törekvés
jelentősen befolyásolják az árpolitikát, s a TARGET2 Securities megjelenése,
még inkább az uniformizált szolgáltatások irányába mutat a kondíciók
terén.
A klíringházak speciális tevékenységéből adódóan kiemelten fontos a
megfelelő rendelkezésre állás biztosítása, melyet folyamatosan mérnek, és
melyről beszámolási kötelezettséggel bírnak. E kötelezettségük általában a
nemzeti bank vagy a pénzügyi felügyelet irányába áll fenn. Fontos, hogy a
klíringházak
hosszútávon
fizetőés
működőképesek
legyenek,
tevékenységük nem állhat le apró-cseprő hibák miatt. Egy esetleges hiba
vagy rendszerleállás adott esetben egy egész ország – vagy nemzetközi
elszámolóházak esetén egész térségek – pénzügyi zavarához vezethet. A
késedelem politikai bonyodalmakat is okozhat, ha egy ország vagy
nemzeti bank nem tud eleget tenni kormányközi fizetési kötelezettségeinek.
Az elszámolóházak a tőzsdei és OTC-elszámolások kockázatának
csökkentésére garancia elemeket alkalmaznak működésük során. A
tőzsdei elszámolási alapok, pénzügyi letétek, kollektív garanciák az
elszámolási partnerek biztonságát szolgálják. Ezen garanciák őrzése
rendszeres felülvizsgálata, napi értékelése szintén fontos részét képezi az
elszámolóházak
tevékenységének.
Az
univerzális
elszámolóházak
térhódításának köszönhetően az elszámolások már nemcsak a
hagyományos érték- és árutőzsdei valamint OTC-ügyleteket érintik, mára a
gáz és energiapiac, széndioxid kereskedelmi piac működését is
meghatározzák. [Loader 2014.] A letétek, garanciák, kollaterálértékek
mértékének meghatározásakor figyelemmel kell kísérniük a piaci környezet
változásait, az árfolyamok esetleges hektikus mozgását, hogy elszámolási
partnereik biztosítékai mindig elérjék a kívánt mértéket. A hamarosan
induló TARGET2 Securities-nek épp ezért a központosított, egységes
biztosítékkezelés lehet az egyik legértékesebb eleme.
A klíringházak komoly adminisztratív rendszert működtetnek, a
szerződések, megbízások irattári kezelése fontos részét képezi
tevékenységüknek. Nyomon követik és regisztrálják a különböző szekciók
klíringtagsági dokumentumait, és adatot gyűjtenek a szekciótagokról. Az
elszámolóházak klíringtagsági szerződései és garancia elemei szavatolják a
tőzsdék számára az adott szolgáltató pénzügyi megbízhatóságát.
A klíringházak egyik legnagyobb vívmánya, hogy DvP (Delivery versus
Payment), PvP (Payment versus Payment) és DvD (Delivery versus Delivery)
elszámolásaik révén garantálják a pénzügyi partnerek számára, hogy azok
313

tranzakcióik során ne kerülhessenek birtokon kívül, csökkenjenek a
pénzpiacon az elszámolási és partner kockázatok [Loader 2014].
A 21. században az elektronikus ügyintézés új távlatokat nyitott meg az
elszámolóházak életében. A tőkepiac szereplői egyre inkább csak
virtuálisan jelennek meg az ügyfélszolgálatokon, és ez is felelős viselkedést
követel meg mind a szolgáltatók, mind a pénzügyi vállalkozások részéről.
Az elektronikus azonosítók tárolása, hozzáférhetősége, a jogkörök
kialakítása szintén rendkívüli odafigyelést igényel.
Az elszámolóházaknak mint a pénzügyi és értékpapír ügyletek
lebonyolításáért kiemelten felelős intézményeknek közzétételi és
adatszolgáltatási kötelezettségeik vannak, általában a jegybank és
pénzügyi vagy tőkepiaci felügyelet felé. A klíringházak beszámolnak a
nemzetközi jogi szabályozás változásairól, közzéteszik állásfoglalásaikat,
aktívan részt vesznek a nemzetközi szervezetek (Európai Központi
Értéktárak Szövetsége, Értékpapírkód-kiadó Ügynökségek Nemzetközi
Szervezete)
munkájában.
Véleményezik
az
elfogadásra
váró
jogszabályokat, irányelveket, párbeszédet folytatnak, hogy hatékonyan
tudják képviselni a saját és partnereik érdekét a nemzetközi porondon is. A
klíringházak pénzügyi felelősségén nemcsak a profitorientált működést és
likviditást értjük vagy a szolvenciát, az elszámolóházak felelősek a náluk
letétbe helyezett vagy felelős őrzésbe vett értékpapírokért és pénzügyi
eszközökért.
A fizikai biztonságot törvényi előírás is szavatolja, de ennek betartása az
elszámolóházak felelőssége. A klíringházak telephely választásánál a
biztonsági és üzleti szempontokon túl ma már az ügyfelek speciális
igényeire is tekintettel kell lenni. S ezzel el is érkezünk a második P-hez.
People
Napjainkban egy felelős vállalat gondol a fogyatékkal élőkre, törekszik
az akadálymentesítésre. Mivel a klíringházak ügyfelei elsősorban
vállalkozások, az interneten nem találhatunk látás- vagy hallássérültek
ügyintézését segítő alkalmazásokat. Ezen a területen még jócskán van
lehetőség a fejlődésre. Az elszámolóházak más munkáltatókhoz hasonlóan
elkötelezettek kell hogy legyenek az egészséges, stresszmentes, hátrányos
megkülönböztetéstől
mentes
munkahely
megteremtésében.
A
munkavállalókon túl fontos az ügyfelek diszkriminációmentes kiszolgálása,
és a gyors, minőségi panaszkezelés.
Planet
A pénzügyi vállalkozások bár nem végeznek termelő tevékenységet,
mégis egyre nagyobb figyelmet fordítanak a környezetszennyezés és
környezetterhelés csökkentésére. Jól mutatja ezt az is, hogy a KELER 2010
óta követi a Zöld Iroda Programot, részt vett az „Ablakon bedobott pénz
program”-ban, és a szervezet zöldebbé tételén dolgozik.
A
fenntarthatóság
jegyében
az
elszámolóházi
szolgáltatók
folyamatosan cserélik le elavult gépeiket, berendezéseiket, korszerűbb,
energiatakarékos eszközökre. A vállalatok egyre inkább számításba veszik
a klímaváltozás lehetséges hatásait, figyelnek a biodiverzitás megőrzésére.
314

A társadalmi felelősségvállalás kulcstémái [ISO 26000 szerint]: a
szervezetirányítás, emberi jogok, a környezet, állami beavatkozás eszközei,
a tisztességes működés gyakorlata, fogyasztói kérdések, a közösség
bevonása és fejlesztése, munkaügyi gyakorlatok.
A társadalmi felelősségvállalás alapelvei röviden: az emberi jogok
tisztelete, az elszámoltathatóság és átláthatóság, az etikus magatartás, az
érintett felek érdekeinek tisztelete, a törvényi szabályozás tisztelete, a
nemzetközi viselkedésformák tisztelete. [www.ecqa.org, 2012]
Nemzetközi szervezetek
A European Automated Clearing House Association feladata és
felelőssége:
A szervezet, ami kezdetben informális találkozók sorozataként indult,
konzultációs szerepénél fogva, mára az egyik legfontosabb szereplője az
elszámolóházi piacnak. 25 tagjával non-profit szervezetként működik. 2006
óta folyamatosan dolgozik a SEPA-fizetési rendszerek interoperabilitásán.
[http://www.eacha.org, 2014] A másik fontos piaci szereplő a European
Central Securities Depositories Association, amelyet 1997-ben Madridban
alapítottak. A szervezetet 37 ország 40 központi és nemzeti értéktára
alkotja, célja hogy párbeszéd révén segítse az értéktárak közötti
együttműködést, a szabályozási keretek optimális megvalósítását a
hatóságokkal együttműködve. A jogi és adózási szabályok valamint a piaci
szokványok nemzetközi összehangolása kiemelt fontosságú feladata.
[http://www.ecsda.eu/, 2014]
Az Association of National Numbering Agencies egy globális ipari
szövetség 120 ország részvételével, amelynek tagjai központi bankok,
értéktárak, tőzsdék és szabályozók. Szorosan együttműködik a piaci
szereplőkkel, elszámolási platformokkal, tőzsdékkel és kibocsátókkal.
Elkötelezetten munkálkodik a pénzügyi szektor fejlesztésén, adatokat tesz
hozzáférhetővé a szektor szereplői számára, hozzájárul az ISO-szabványok
fejlesztéséhez. Az ANNA fő feladat három részből áll: az ISO-, CFI(Classification of Financial Instruments) szabvány támogatása, fenntartása,
fejlesztése. [www.anna-web.org, 2014]
Az Association of Futures Markets egy non-profit együttműködés,
melyet 1998-ban Buenos Airesben alapított 10 tag: a Budapesti Értéktőzsde,
a KELER, a Román Értéktőzsde, a Buenos Aires Futures Exchange, az
Amsterdam Commodity Exchange, a South African Futures Exchange, a
Warsaw Commodity Exchange és a Malaysian Derivatives Exchange.
Elsődleges célja az információ és tapasztalatcsere, a nemzetközi
együttműködés előmozdítása a határidős piacok összehangolása. Fő
tevékenysége a konferenciaszervezés, igyekszik fórumot biztosítani tagjai
számára a hatékony együttműködéshez. Tagsága 2001 óta folyamatosan
növekszik, a párbeszédre helyezik a hangsúlyt, a felek igyekeznek tanulni
egymástól szociális és kulturális téren is. [www.anna-web.org, 2014]
Néhány egyedi CSR-program a nagyvilágból
Central Depository Company of Pakistan Limited, Pakisztán egyedüli
központi értéktára a társadalmi felelősségvállalás jegyében két területre
koncentrál, az oktatásra és az egészségügyi ellátás javítására. A szervezet
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adózás előtti eredményének 2,5%-át áldozza a cél elérésére, és
munkavállalói
számára
is
a
felelős
viselkedést
erősíti.
[www.cdcpakistan.com, 2014]
A Euroclear mint Európa egyik legnagyobb nemzetközi elszámolóháza
az alábbiakban foglalja össze felelősségvállalással kapcsolatos alapelveit:
A piacok felelősségteljes kiszolgálása, környezeti felelősség (igazoltan
széndioxid semleges vállalat), sokféleség megőrzése, támogatása,
diszkriminációmentesség.
Törekszik
a
nemek
közti
egyensúly
megteremtésére (máshol ez még nem fogalmazódott meg), támogatja a
távmunkát, az otthoni munkavégzést, valamint egy három éves program
keretében egy ugandai iskola segítésén fáradozik. [www.euroclear.com,
2014a, 2014b]
Az LCH Clearnet átfogó CSR-programot indított, hogy munkatársait is
ösztönözze, bevonja a közös munkába. Programjuk az alábbi részekből áll:
vállalati jótékonyság, üzleti képzés, közösségi kezdeményezések,
önkéntesség, ellenőrzött adománygyűjtés, Ad-Hoc Charity Days.
[www.lchclearnet.com, 2014]
A The Central Depository & Settlement Corporation Limited a tőkepiaci
hatóság által jóváhagyott kenyai központi értéktár, 2004 november 10-én
kezdte meg működését, és azóta felel az értékpapírok szállításáért és
elszámolásáért Kenyában, valamint a Nairobi tőzsdén. A társadalmi
felelősségvállalás jegyében küzd a szegénység ellen, ételadományokat
juttat el a rászorulóknak, de részt vesz sportesemények szponzorálásban és
szervezésében is. [www.cdsckenya.com, 2015]
Látható, hogy az elszámolóházak és értéktárak is igyekeznek kivenni
részüket a segítségnyújtásból, számos feladatot vállalnak fel, melyek
megkönnyítik a helyi közösségek életét. Támogatják a hátrányos
helyzetben lévőket, kampányok keretében buzdítják alkalmazottaikat is az
aktív részvételre. A helyi társadalmi és szociális környezetet figyelembe
véve választanak támogatandó célt, szervezetet, társadalmi csoportot.
A KELER és a WARP order routing rendszer
A 2013-as év egyik legjelentősebb újítása a WARP-rendszer kifejlesztése
volt a KELER részéről. 2013. december 7-én már a 2.0-ás verzió kezdte meg
működését, amely már komplexebb szolgáltatásokkal bír. A legjelentősebb
változás a napi befektetési jegy keletkeztetés és törlés DVP-elven történő
megvalósítása. Bár a rendszerhez csatlakozás kezdetben önkéntes alapon
történt, jelentősen nyomott áron (90%-os díjkedvezménnyel), mára
kényszerré vált. A KELER borsos árat fizetett a rendszerkifejlesztéséért és
most úgy néz ki, hogy ezt a piac szereplőivel mindenképpen megfizetteti.
Bár a piaci szereplők egy része elégedett a mostani infrastruktúrával, a
korszerű alkalmazások egyöntetűen elnyerték a piac szereplőinek tetszését.
A rendszer tetszetős és felhasználóbarát, de bevezetését a kisebb piaci
szereplők nem igen engedhetik meg maguknak. Sajnos a KELER nem hagy
kibúvót, a régi befektetési jegy keletkeztetési és törlési rendszerét
megszünteti, s aki befektetési jegyet szeretne forgalmazni a magyar
piacon, csatlakozni kényszerül a WARP-hoz. [www.keler.hu, 2014]
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A díjak igen magasak a korábbiakhoz képest1, s ez nemcsak a kisebb
piaci szereplők körét érinti érzékenyen. A rendszer és a sávosan regresszív
díjképzés a tételes elszámolást támogatja, szemben a mai gyakorlattal,
hiszen a költségek alacsony szinten tartása érdekében ma a pénzügyi
vállalkozások összevont megbízásokat adnak. Ez kevés tranzakciót
eredményez, ezáltal kisebb bevételt a KELER oldalán. A KELER tervei szerint
a beruházásnak 10 éven belül meg kell térülnie, de ez igen nagy terhet ró
a felhasználókra. A kisebb forgalmat lebonyolító cégek, szélsőséges
esetben akár fel is hagyhatnak a befektetési jegyek forgalmazásával, vagy
jelentősen átalakítják együttműködésüket az alapkezelőkkel
és
számlavezetőikkel. Ez persze eredményezhet egyfajta piaci tisztulást, de a
jelenlegi szűk, haldokló befektetési
szolgáltatói
piacon súlyos
következményekkel járhat. Még a nagyobb bankok sem érik el a több
ezres nagyságrendű tételszámot, amely már kedvezőbb kondíciókat
eredményezne.
A KELER és a felhasználók között folyamatosan történt egyeztetés, de a
költségek szintjén nem sikerült a piaci szereplőket megnyugtató egyezségre
jutni. A WARP-rendszer kötelezővé tétel azért is aggályos, mert a növekvő
költségek mellett a befektetési jegyek forgalmazását is meg kívánja
adóztatni a kormányzat 2015-től.
Kell-e saját hazai fizetési rendszer? − az együttműködő országok
felelőssége
Az orosz-ukrán válság rávilágít egy olyan megfontolandó kérdésre is,
mely alig kerül a figyelem középpontjába. Nem csak gazdasági, de
biztonságpolitikai kérdés is lehet egy ország életében a fizetési rendszer
működtetése. Európában egyre inkább a nemzetközi elszámolási
rendszerek kerülnek előtérbe, ezeken keresztül bonyolódik a fizetési
forgalom jelentős volumene. Oroszország a nemzetközi trendekkel
ellentétes irányban éppen most tervezi, hogy megteremti egy (kizárólag)
hazai fizetési rendszer működésének mind jogi, mind technikai feltételeit.
Felmerül a klíringházakkal kapcsolatban a kérdés, hogy milyen
kiszolgáltatottságot, biztonsági kockázatot jelenthet, ha nem rendelkezik a
hazai fizetési forgalmát lebonyolító saját rendszerrel. [www.hvg.hu, 2014]
Egyáltalán működhet-e a mai szerteágazó gazdasági kapcsolatok
világában egy fizetési forgalmát tekintve elszigetelt gazdaság. Míg az orosz
fizetési forgalom java, mintegy 90%-a SWIFT-en keresztül bonyolódik, addig
igen komoly kihívást jelent egy új elszámolási rendszer életre hívása.
Ezen túlmenően nem hagyható figyelmen kívül James Tobin a
kockázatelutasítás melletti portfóliódöntési elmélet egyik atyjának, legfőbb
tanácsa: „Ne tegyük minden tojásunkat egyetlen kosárba!”. [Krugman,
Obstfeld 2003. 728] Oroszország elzárja a portfólió diverzifikációban rejlő
kockázatcsökkentési lehetőséget, amennyiben nem kíván részt venni a
nemzetközi tőkepiacon.

60.000; 120.000 vagy 200.000 HUF+áfa rendszerelérési díj alapok számától függően, 500
HUF+áfa/tranzakció 200 db-ig, a június 5-ei tájékoztatóban 1-20 db ig 500 HUF, 21-100 db- ig 1200
HUF/ tranzakció szerepel,miközben ma a KELER-ben történő keletkeztetés és törlés 350 HUF/db áron
történik.
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Záró gondolatok
Összességben elmondható, hogy a klíringházak legfőbb feladata a
nemzetközi tőkemozgások biztosítása, a hosszútávú prúdens és stabil
működés biztosítása. Ennek érdekében az elmúlt években számos fejlesztés
történt. Az Európai Unió a páneurópai euróelszámolási rendszer mellett a
következő években az értékpapír-elszámolást is egységes platform
segítségével szeretné megvalósítani a T2S elindításával.
Az orosz fizetési rendszer radikális megváltoztatása kockázattal jár mind
a stabil működést illetően, mind a nemzetközi tőkemozgásokat illetően.
Hermetikusan nem lehet lezárni egy ország fizetés forgalmát, a lakosság és
a vállalkozások ezer szállal kötődnek külföldi piacokhoz, pénzintézetekhez.
Az Internet kiapadhatatlan forrása a pénzügyi lehetőségeknek, a
webáruházak korában nem lehet, illetve meglehetősen nehéz korlátozni a
fizetéseket. Ha egy ország elszeparálja fizetési rendszerét, saját bankkártya
társaságot működtet, és azt monopol helyzetben tartja, megnő a veszélye,
hogy a kívülállók nem engedélyezik a fizetéseket az orosz
bankok/kártyatársaságok kártyáival. Ez jelentős hátrányt teremthet
versenyképességi szempontból.
Az államadósság finanszírozásában is kiemelt jelentőségű a fizetések
gyors, hatékony lebonyolítása. Oroszországnak komoly gondot okozhat, ha
nem kap külső forrásokat, hiszen tartalékai igen csak leapadtak az elmúlt
hónapokban.
A kormányközi fizetések lebonyolítása továbbra is zökkenőmentesen
kell, hogy történjen, s ez felveti a duplikált rendszer működtetését.
Amennyiben a kormányközi fizetések teljesítése továbbra is SWIFT-en
keresztül zajlik, de a lakosság fizetési forgalmának teljesítéséhez külön
rendszert használnak, jelentős többlet költségek jelentkezhetnek. Két
azonos funkcióval bíró rendszer üzemeltetése gyakorlatilag pénzkidobás,
bár mindenképpen nyitva marad egy kiskapu, amennyiben Oroszország
mégis integrálódni kíván a világ fizetési forgalmába.
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Hogyan befolyásolják a vállalatfelvásárlások a felvásárló cégek
jövedelemtermelő képességét? – Egy empirikus magyarországi kutatás
tapasztalatai
Kucséber László Zoltán
Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori
Iskola, Győr
Absztrakt
A vállalati fúziók és felvásárlások (Mergers and Acquisitions, a
továbbiakban M&A) értéke dinamikus növekedést mutat Európában – a
világgazdasági válság ellenére is. Magyarországon 1997 és 2014 között 743,
a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban GVH) által engedélyköteles
tranzakció jött létre, ami azt mutatja, hogy az M&A ügyletek
Magyarországon is fontos szerepet töltenek be a vállalatok külső
növekedésében.
A célkitűzésem: megvizsgálni azt, hogy hogyan változott a GVH által
engedélyköteles
tranzakciókban
résztvevő
felvásárló
vállalatok
hozamnyerése a 2007 és 2013 közötti időszakban. A választott felvásárlások
hozamhatásának elemzését két módon végzem el. Először az ún.
hagyományos pénzügyi elemzési eszközökből választok, majd pedig egy
pénzügyi szoftverrel kapott eredményeket elemzem, végül pedig a két
módon kapott eredményeket összehasonlítom.
Napjainkig nem született olyan munka a magyarországi M&A
kutatásokban, amely vizsgálta volna a tranzakciókban résztvevő ügyfelek
jövedelmezőségét. Ezt a hiányt pótolom vizsgálatommal, amely
reprezentatív a GVH által meghatározott küszöbértékek alapján az
engedélyköteles fúziókra vonatkozóan.
Kulcsszavak: vállalati fúziók és felvásárlások, értékesítési árbevétel
növekedési rátája, jövedelmezőség
Az elméleti háttér, az adatbázis és a módszertan ismertetése
A kutatásom fókuszában a felvásárló vállalatok jövedelemtermelő
képességének a vizsgálata áll, mert ez a cégérték egyik befolyásoló
tényezője [Thomas et al 2015]. Snow [2011] pedig a céltársaságok
jövedelmezőségének helyzetét a vállalatfelvásárlások kulcsfontosságú
döntési tényezői közé sorolja. Damodoran a jövedelmezőség mérésének
alábbi 2 alapvető arányszámát különbözteti meg:
1. A befektetés-arányos megtérülési ráta.
2. Az árbevétel arányos jövedelmezőségi ráta [Damodaran 2006].
Katits [2010] a profittermelő képességet több mutatószámmal méri,
mint a bruttó, a működési, és a nettó profithányad, valamint a profit
visszatartási ráta. Az utóbbi a profit visszatartási ráta, amely a belső és a
fenntartható növekedés egyik finanszírozási forrása [Katits et al 2013]. Az
elemzés során nem tekinthetek el az értékesítési nettó árbevétel
növekedési rátájának számításától és tendenciájának alakulásától sem,
amely az egyik értékgenerátor a 7 közül [Rappaport 2002]. Ebben a
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munkában az ún. hagyományos jövedelmezőségi vizsgálat keretében – az
ismert jövedelmezőségi ráták mellett – számolok profit és cash-alapú
fedezeti árbevétel nagyságokat is, amelyeket összehasonlítok az
eredménykimutatás értékesítési nettó árbevételének nagyságával. A cashalapú fedezeti árbevételnek fedezetet kell nyújtani a működési (az
anyagjellegű, a személyi jellegű és az egyéb) kiadásokra, míg a profit
alapú fedezeti árbevételnek – az említett tételeken kívül – az amortizációra
is. Amennyiben a profit alapú fedezeti árbevétel kisebb az
eredménykimutatásban közölt értékesítés nettó árbevételhez képest, úgy a
vállalkozás működési profitot realizált, ellenkező esetben az üzleti forgalom
működési veszteséget hozott [Katits et al 2014].
A jövedelemtermelő képesség elemzésének az ún. hagyományos
pénzügyi eszközeivel való elemzése után egy átfogó jövedelmezőségi
vizsgálatot végzek. Wahlen–Baginski–Bradshaw (2010) javasolják a
profitabilitási mutatószámok számítása mellett a megtérülési ráták (ROA és
ROE összetevőinek) elemzését. Ebben a munkában a komplex
jövedelmezőségi mix vizsgálatát a Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula
Gazdaságtudományi Kar, Gazdasági Elemzések Tanszék birtokában levő
EkoWIN pénzügyi elemző, előrejelző és vállalatértékelő szakértői szoftverrel
végzem. A vizsgálat komplexitása egyrészt abban jelenik meg, hogy a cég
teljesítményét 3 mutatószám csoporttal, tehát nem csak az értékesítés, de
a termelés és a pénzügyi realizáció oldaláról is értékeli.
Az 1.
mutatószámcsoport az összköltség eljárással készülő, "A" típusú
eredménykimutatás alapján, a termelést minősíti. A 2. mutatószámcsoport
a forgalmi költség eljárással készülő, „B” típusú eredménykimutatás alapján
az értékesítést vizsgálja. A 3. mutatószámcsoport a gazdasági teljesítményt
a pénzügyi realizáció (cash flow kimutatás) oldaláról minősít. Tehát ez a
szoftver a vállalatok teljesítményét nem csak az értékesítés, de a termelés
és a pénzügyi realizáció oldaláról is értékeli. A kapott eredmények
ötfokozatú, A-B-C-D-E minősítése 0-100 pont közötti küszöbértékek alapján
történik.
A Gazdasági Versenyhivatal által nyilvántartott 56 cég mérlegét és
eredménykimutatását az e-beszámoló portálról (www.e-beszámolo.hu)
gyűjtöttem.
A felvásárló cégeket besorolom az 5 – mezőgazdaság, ipar, építőipar,
kereskedelem és szolgáltatás – nemzetgazdasági ágba, s eszerint végzek
elemzést. A MEZŐGAZDASÁG nemzetgazdasági ágban 4, az IPAR
szektorban 10, a KERESKEDELEM szektorban 10 és a SZOLGÁLTATÁS
nemzetgazdasági ágban pedig 30 felvásárlás történt a vizsgált, 2007 és
2013 közötti időszakban. Ebben az időszakban csak 2 építőipari felvásárlás
történt, ezért ezektől eltekintettem, s a számításokat csak 4
nemzetgazdasági ágra végeztem.
4 üzleti év profittermelését vizsgáltam: a felvásárlás előtti évet, a
felvásárlás évét és az azt követő 1. és 2. évet. Ezek nem az M&A tranzakció
megvalósításának 4 – a tervezés, az előkészítés, a végrehajtás és az
integráció – szakaszát [Kucséber 2014] jelentik, mert a 4 szakasz lehet akár
rövidebb, de akár hosszabb is, mint az üzleti év.
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A felvásárló vállalatok jövedelmezőségének értékelése az ún.
hagyományos pénzügyi eszközökkel
Ebben a részben az ún. hagyományos pénzügyi mutatószámokkal
kapott eredményeket értékelem. A MEZŐGAZDASÁG szektorban a
felvásárlást követő 1. évben az értékesítés nettó árbevétele 27,9
százalékkal emelkedett, ennek ellenére a jövedelmezősége nem javult a
vizsgált időszakban: a működési és a nettó profithányad is kismértékben
csökkent (melléklet 1. ábra). A profit-alapú fedezeti árbevétel a felvásárlást
követő 2. évben meghaladta az értékesítés nettó árbevételének
nagyságát, amely szintén a működési veszteségre utal.
Az IPAR szektorban a profitabilitási ráták és az értékesítés nettó
árbevételének növekedési rátája a felvásárlást követő években jelentősen
csökkent. Ahogyan azt a melléklet 2. ábráján láthatjuk, az
eredménykimutatásban szereplő értékesítési nettó árbevétel alacsonyabb
a profit alapú és a cash-alapú fedezeti árbevétel értékénél az M&A
tranzakciót követő években, ami azt jelenti, hogy egyrészt a szektor
működése veszteséges, másrészt pedig az ipar szektorban létrejött
tranzakciók nem javítottak a jövedelemtermelésen.
A melléklet 3. ábrája szemlélteti a KERESKEDELEM nemzetgazdasági ág
jövedelmezőségének alakulását. A felvásárlást követő 1. évben enyhe
csökkenés, a 2. évben viszont jelentős mértékű visszaesés történt. Ahogyan
azt a melléklet 5. ábráján is láthatjuk, a profit-visszatartási ráta értéke a
felvásárlást követő 2. évben negatív az adózás után veszteség
következtében.
A legkedvezőbb jövedelmezőségű SZOLGÁLTATÁS nemzetgazdasági
ág értékesítési nettó árbevételének a növekedési rátája csökkent a
legnagyobb mértékben! A felvásárlások nem javították a vállalkozások
hozamnyerő képességét (melléklet 4. ábra): a működési és a nettó
profithányad értékei nem javultak az értékesítési nettó árbevétel
nagymértékű csökkenése miatt a felvásárlást követő két évben.
A felvásárló vállalatok jövedelmezőségi mixének értékelése
Az ún. hagyományos jövedelmezőségi elemzés után itt prezentálom az
EkoWIN szoftverrel kapott jövedelmezőségi mix eredményeit.
A
MEZŐGAZDASÁG
nemzetgazdasági
ág
komplex
jövedelmezőségének minősítése – a felvásárlás évében – problematikus. A
kedvezőtlen jövedelmezőségen a felvásárlások sem javítottak, mivel a
tranzakciót követően is problematikus minősítésű maradt. A melléklet 6.
ábrája szerint a termelékenység és az értékesítés minősítése kis mértékben
csökkent, amit a pénzügyi realizáció minősítésének emelkedése
ellensúlyozott. A pénzügyileg realizált eredmény azért térhet el az
értékesítési eredménytől, mert a pénzkiadással nem járó értékcsökkenési
leírás, a kötelezettségek növekedése növeli, míg a készletek, követelések
növekedése csökkenti a pénzügyileg realizált eredményt. A felvásárlást
követő 1. évben a pénzügyileg realizált eszközarányos jövedelmezőség
értéke emelkedett a legnagyobb mértékben a pénzügyileg realizált
eredmény (amelynek levezetését a melléklet 3. táblázata tartalmazza) és
az összes eszköz értékének a növekedése miatt.
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Az IPAR szektorban a felvásárlások jövedelmezőségi összminősítésének
tendenciája követi a hagyományos jövedelmezőségi rátákkal kapott
eredmények tendenciáját! A felvásárlás évének elfogadható minősítése a
felvásárlást követő 1. évben problematikus lett. (A kiváló minősítést csak 2
vállalkozás – a Videoton Zrt. és a Törley Kft. – érte el.) A melléklet 7. ábrája
szerint a felvásárlást követően a termelékenység összminősítése csökkent a
legnagyobb mértékben. A termelékenység modul mutatószámai közül a
Nettó (adózás előtti) termelékenység = Nettó termelési bevételek
összesen/Nettó termelési ráfordítások összesen (a számítás levezetését a
melléklet 1. táblázata tartalmazza) csökkent a legnagyobb mértékben. A
melléklet 8. ábrája közli a KERESKEDELMI nemzetgazdasági ág
jövedelmezőségének összminősítését, amely szerint a felvásárlást követő 1.
évben elfogadható, majd a felvásárlást követő 2. évben problematikus
lett! (A kitűnő jövedelmezőségi minősítést csak az Alfi-Ker Kft. és a Prímagáz
Kft. kapta.) Az értékesítés modult alkotó mutatószámok közül a Nettó
(adózás előtti) jövedelmezőség = Nettó értékesítési bevételek
összesen/Nettó értékesítési ráfordítások összesen (levezetését a 2. táblázat
tartalmazza) a felvásárlást követő 2. évben 43 %-kal csökkent.
A
SZOLGÁLTATÁS
nemzetgazdasági
ág
jövedelmezőségének
összminősítése a vizsgálat négy üzleti évéből háromban kiváló, és csak a
felvásárlást követő 2. évben vált jó minősítésűvé. Ebben a szektorban
működött a legtöbb ”A” kategóriás vállalat, mint a Magyar Telekom Nyrt, a
COPÉ Zrt., a Pharmanova Zrt., az Aegon Zrt. és a Masped S. Kft.. A melléklet
9 ábrája szerint a felvásárlást követő 1. évben a jövedelmezőség
összminősítése mindössze 5 ponttal csökkent. A felvásárlást követő 2. évben
azonban kisebb mértékű a csökkenés, amelyet a termelékenység és az
értékesítés csökkenése okozott.
Összefoglalás
Az ún. hagyományos pénzügyi elemzési eszközökkel és az EkoWIN
szoftverrel kapott eredmények hasonlóságot mutatnak a 4 vizsgált
nemzetgazdasági ágban. A melléklet 10. ábrája szerint a MEZŐGAZDASÁG
és a SZOLGÁLTATÁS nemzetgazdasági ág jövedelemtermelése a
felvásárlást követő 1. évben stagnált, míg az IPAR és a KERESKEDELEM
szektorban jelentősen romlott! Mind a négy szektorra egyaránt jellemző az,
hogy a jövedelmezőség jelentős mértékben nem javult sem a felvásárlást
követő 1., sem pedig a 2. évben. A felvásárlások nem javították, de nem is
okozták a KERESKEDELEM nemzetgazdasági ág kedvezőtlen hozam
alakulását, mivel már eleve alacsony a felvásárlást megelőző évben is! Itt
arra is kell gondolnunk, hogy miközben a vállalkozások a felvásárlást
tekintették a hanyatlásból kivezető egyik lehetséges eszköznek, a
felvásárlás nem javította az vizsgált vállalkozások jövedelemtermelő
képességet.
A kapott eredmények azt mutatják, a magyarországi felvásárlásokat –
a SZOLGÁLTATÁS szektor kivételével – sikertelennek értékelhetjük a
hozamtermelő képesség tekintetében! Vajon milyen okokra vezethetjük
vissza a kedvezőtlen tendenciákat? – Mivel az elemzést extern módon
végeztem, ezért csak 2 okot említek. A vizsgált profitabilitási ráták romló
tendenciáinak egyik oka az értékesítés nettó árbevételének a visszaesése,
amelyet okozhatott a piacvesztés és a versenytársak megerősödése
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egyaránt. A másik ok a működési ráfordítások emelkedése, amelyet a
jövedelmezőségi mix termelékenység blokkjának problematikus minősítései
is jeleznek.
A vállalati fúziók és felvásárlások nemcsak a vállalatok külső
növekedésének egyik módja, hanem a válságból történő kilábalás egyik
eszköze is. A kapott eredmények birtokában azt javaslom, hogy az
összeolvadt
vállalatok
lehetőleg
minden
olyan
intézkedést
foganatosítsanak, amely növeli az üzleti forgalmukat, valamint az üzleti
tevékenységeiket és folyamataikat racionalizálják a működési költségeik
mérséklése érdekében. Így nagyobb esélyt látok arra, hogy az M&A
tranzakciót követő évek jövedelemtermelő képességének ELFOGADHATÓ,
PROBLEMATIKUS minősítése helyett a JÓ és a KIVÁLÓ minősítéssel hosszú
ideig tartózkodhassanak még a prosperáló életszakaszban.
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1. ábra: A MEZŐGAZDASÁG nemzetgazdasági ág jövedelmezőségi
rátáinak és értékesítés nettó árbevétel növekedési rátáinak alakulása (%)
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Forrás: Saját számításokon alapuló szerkesztés az e-beszámoló adatai
alapján
2. ábra: Az IPAR nemzetgazdasági ág profit- és cash-alapú fedezeti árbevételének,
valamint az értékesítés nettó árbevételének alakulása (ezer HUF)
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Forrás: Saját számításokon alapuló szerkesztés az e-beszámoló adatai
alapján
3. ábra: A KERESKEDELEM nemzetgazdasági ág jövedelmezőségi
rátáinak és értékesítés nettó árbevétel növekedési rátáinak alakulása (%)
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Forrás: Saját számításokon alapuló szerkesztés az e-beszámoló adatai
alapján
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4. ábra: A SZOLGÁLTATÁS nemzetgazdasági ág jövedelmezőségi rátáinak
és értékesítés nettó árbevétel növekedési rátáinak alakulása (%)
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Forrás: Saját számításokon alapuló szerkesztés az e-beszámoló adatai
alapján
5. ábra: A profit visszatartási ráták alakulása (%)
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Forrás: Saját számításokon alapuló szerkesztés az e-beszámoló adatai
alapján
6. ábra: A MEZŐGAZDASÁG nemzetgazdasági ág jövedelmezőségi
összminősítésének alakulása
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Forrás: Saját szerkesztés az EkoWIN szoftver számításai alapján
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7. ábra: Az IPAR nemzetgazdasági ág jövedelmezőségi összminősítésének alakulása
pont
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Forrás: Saját szerkesztés az EkoWIN szoftver számításai alapján
8. ábra: A KERESKEDELEM nemzetgazdasági ág jövedelmezőségi
összminősítésének alakulása
pont
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Forrás: Saját szerkesztés az EkoWIN szoftver számításai alapján
9. ábra: A SZOLGÁLTATÁS nemzetgazdasági ág jövedelmezőségi
összminősítésének alakulása
pont
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Forrás: Saját szerkesztés az EkoWIN szoftver számításai alapján
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10. ábra: A felvásárló vállalatok jövedelmezőségi összminősítésének
változása
pont

100

84,6

80
60

76,1

86,4

82

63

46,8

41,1

55,2
42,7

44,2

29,7

40

77,4

27,9

24,8

38,1
30,4

20
0
Ipar

t -1

Szolgáltatás

t₀

t+1
Kereskedelem

t+2
Mezőgazdaság

Forrás: Saját szerkesztés az EkoWIN szoftver számításai alapján
1. táblázat: A nettó termelési eredmény számításának sémája
Forrás: Az EkoWIN használati útmutató, módosítva
NETTÓ TERMELÉSI BEVÉTELEK
Nettó értékesítési árbevétel
+ Saját termelésű készletek állományváltozása piaci értéken
– ELÁBÉ és Alvállalkozói teljesítmények értéke
+ Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege, ha +
NETTÓ (ÜZEMI) TERMELÉSI BEVÉTELEK
+ Pénzügyi műveletek eredménye
+ Rendkívüli műveletek eredménye
NETTÓ TERMELÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
NETTÓ TERMELÉSI RÁFORDÍTÁSOK
Üzemi ráfordítások (Aktivált saját teljesítmények és Egyéb ráfordítások
nélkül)
+ Saját termelésű készletek állományváltozása önköltségen
– ELÁBÉ és Alvállalkozói teljesítmények értéke
+ Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege, ha 
NETTÓ (ÜZEMI) TERMELÉSI RÁFORDÍTÁSOK
+ Pénzügyi műveletek vesztesége
+ Rendkívüli műveletek vesztesége
NETTÓ TERMELÉSI RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN
NETTÓ TERMELÉSI EREDMÉNY
Nettó (üzemi) termelési bevételek
– Nettó (üzemi) termelési ráfordítások
NETTÓ TERMELÉSI (ÜZEMI) EREDMÉNY
+ Pénzügyi műveletek eredménye
+ Rendkívüli műveletek eredménye
NETTÓ TERMELÉSI (ADÓZÁS ELŐTTI) EREDMÉNY
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2. táblázat: Az értékesítési eredmény számításának sémája
Forrás: Az EkoWIN használati útmutató, módosítva
NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK
Nettó értékesítési árbevétel
– ELÁBÉ és Alvállalkozói teljesítmények értéke
+ Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege, ha +
NETTÓ (ÜZEMI) ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK
+ Pénzügyi műveletek eredménye
+ Rendkívüli műveletek eredménye
NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉSI RÁFORDÍTÁSOK
Üzemi ráfordítások (Aktivált saját teljesítmények és Egyéb ráfordítások
nélkül)
– ELÁBÉ és Alvállalkozói teljesítmények értéke
+ Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege, ha 
NETTÓ (ÜZEMI) ÉRTÉKESÍTÉSI RÁFORDÍTÁSOK
+ Pénzügyi műveletek vesztesége
+ Rendkívüli műveletek vesztesége
NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉSI RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN
ÉRTÉKESÍTÉSI EREDMÉNY
Nettó (üzemi) értékesítési bevételek
– Nettó (üzemi) értékesítési ráfordítások
ÉRTÉKESÍTÉSI (ÜZEMI) EREDMÉNY
+ Pénzügyi műveletek eredménye
+ Rendkívüli műveletek eredménye
ÉRTÉKESÍTÉSI (ADÓZÁS ELŐTTI) EREDMÉNY
3. táblázat: A pénzügyileg realizált eredmény számításának sémája
Forrás: Az EkoWIN használati útmutató, módosítva
PÉNZÜGYILEG REALIZÁLT NETTÓ BEVÉTELEK
Nettó értékesítési árbevétel
– ELÁBÉ és Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
+ Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege, ha nyereség
– Vevőállomány változása, ha +
+ Vevőktől kapott előlegek változása, ha +
PÉNZÜGYILEG REALIZÁLT NETTÓ (ÜZEMI) BEVÉTEL
+ Nettó folyó forrás változása, ha +
+ Pénzügyi műveletek eredménye
+ Rendkívüli műveletek eredménye
PÉNZÜGYILEG REALIZÁLT NETTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN
PÉNZÜGYILEG REALIZÁLT NETTÓ RÁFORDÍTÁSOK
Üzemi ráfordítások (Aktivált saját teljesítmények és Egyéb ráfordítás nélkül)
– ELÁBÉ és Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
+ Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege, ha 
– Értékcsökkenési leírás
– Szállítóállomány változása, ha 
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+ Vásárolt készletek változása, ha +
+ Saját termelésű készletek változása, ha +
+ Készletekre adott előlegek változása, ha +
PÉNZÜGYILEG REALIZÁLT NETTÓ (ÜZEMI) RÁFORDÍTÁSOK
+ Nettó folyó forrás változása, ha 
+ Pénzügyi műveletek vesztesége
+ Rendkívüli műveletek vesztesége
PÉNZÜGYILEG REALIZÁLT NETTÓ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN
PÉNZÜGYILEG REALIZÁLT EREDMÉNY
Pénzügyileg realizált nettó (üzemi) bevételek
– Pénzügyileg realizált nettó (üzemi) ráfordítások
PÉNZÜGYILEG REALIZÁLT (ÜZEMI) EREDMÉNY
+ Nettó folyó forrás változása, ha +
+ Pénzügyi műveletek eredménye
+ Rendkívüli műveletek eredménye
PÉNZÜGYILEG REALIZÁLT (ADÓZÁS ELŐTTI) EREDMÉNY
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Az önkormányzati gazdálkodást érintő változások 2010-et követően,
különös tekintettel a hitelfelvétel szabályozására
Monostori Ádám
MTA KRTK RKI NYUTO, Győr, Magyarország
Absztrakt
A 2010 utáni években számos változás következett be az
önkormányzatok életében. Az (új) Alaptörvény, az új önkormányzati
törvény és számos egyéb jogszabályváltozás érintette gazdálkodásukat.
Végeredményben csökkent Magyarországon a fiskális decentralizáció,
csökkent az önkormányzatok államháztartáson belüli súlya. Az
önkormányzati bevételek és kiadások belső szerkezete is átalakult. Ez
döntően az önkormányzati feladatok szűkítésének és az ezzel
párhuzamosan végbement forráselvonásnak köszönhető. 2010-re az
önkormányzati
adósságállomány
a
korábbi
évekhez
képest
nagymértékben megnövekedett. A folyamat főként a 2006-ot követő
forráselvonásoknak, és az abból következő devizakötvény-kibocsátási
boomnak az eredménye. A folyamatnak nem kedvezett a gazdasági
válság sem. A túlzott eladósodás veszélye a törvényhozók figyelmét is
felkeltette. Megtörtént az önkormányzati hitelfelvétel szabályozásának a
szigorítása. A korábbi szabályalapú modell helyett egy központilag
korlátozott modellt jött létre, melyben az aktív és a passzív kontroll elemei is
megfigyelhetők.
Önkormányzati gazdálkodás, hitelfelvétel szabályozása,
adósságátvállalás
Bevezetés
A 2010-ben hatalomra került II. Orbán-kormány fontosnak tartotta az
akkori önkormányzati rendszer megreformálását. A hazai önkormányzati
rendszerben alkalmazott vegyes modell 2 ugyanis fenntarthatatlannak
bizonyult, illetve az önkormányzatok növekvő hányadánál kritikus
tömegűvé
vált
az
adósságállomány.
A
reformintézkedések
meghozatalához lehetőséget adott a kormány kétharmados többsége.
Ennek eredményeként számos változás történt az önkormányzatok
gazdálkodásában 2010 óta. A megvalósult feladatátvállalás és a
forráselvonás rövid ismertetése után a hitelfelvétel szabályozására és az
adósságállományra térek ki részletesen.
Az (új) Alaptörvény 3 jelentős változásokat nem eredményezett az
önkormányzatok számára. Az első jelentős lépés az új önkormányzati
törvény (továbbiakban Mötv.) 4 elfogadása volt 2011 decemberében. A
törvény három ütemben lépett hatályba. Elsőként az önkormányzatok
2Elkülöníthető

skandináv (északi) és mediterrán (déli) önkormányzati modell. Az északi modellre a
nagyméretű önkormányzatok széles feladatellátási kötelezettséggel, míg a déli modellre a
kisméretű, kevés feladattal rendelkező önkormányzatok jellemzőek. [Kopányi 1998] Magyarországra
2012-ig egy vegyes modell volt jellemző, ahol a kisméretű önkormányzatoknak sok feladatot kellett
ellátniuk.
3 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
4 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
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gazdálkodásával kapcsolatos elemek, másodszorra az önkormányzati
feladatokra vonatkozó szabályok, míg végül a testületet érintő változások
léptek életbe. A költségvetésre vonatkozóan kiemelten fontos az a
megállapítás, miszerint az önkormányzat nem tervezhet működési hiányt
költségvetésébe. [Fábián 2012]
Az önkormányzatok adósságállománya 2006-ban a GDP 2,1%-át tette
ki, amely 2011-re 4,0%-ra növekedett. 5 Az így megnövekedett
adósságállomány már a költségvetési hiányon belül is megmutatkozott,
ezért szükségessé vált a hitelfelvétel korlátozása. A 2011-es Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló törvényben 6 tértek ki az önkormányzatok
kötelezettségvállalásaira. A hitelfelvételt, bizonyos kivételek mellett
kormányzati hozzájáruláshoz, valamint valamely helyi adó kivetéséhez
kötötték. Ezzel párhuzamosan pedig a kormány egy meglehetősen sajátos
megoldást
alkalmazott
a
már
felhalmozódott
önkormányzati
adósságállomány kezelésére, ugyanis 2014 közepéig teljes mértékben
átvállalta azt.
Feladatátvállalás és forráselvonás
Az Mötv. hatásaként az alap- és középfokú oktatási, valamint az
egészségügyi feladatok tekintetében gyökeres változások következtek be.
Ezen tevékenységek helyi szintre történő decentralizációja megszűnt. Ez
alól kivétel a szakorvosi ellátást igénylő rendelőintézetek, melyek
fenntartása továbbra is önkormányzati feladat maradt. Az átvett feladatok
korábban jelentős kiadási tételeknek számítottak az önkormányzatoknál. A
megyei önkormányzatok szerepe teljesen megváltozott. A korábbi
intézményfenntartó szerepük megszűnt, lényegében a területrendezésre és
területfejlesztésre korlátozódtak feladataik. [Sivák 2014] Az alap- és
középfokú oktatás esetén érdekesség, hogy a fenntartói és működtetői
jogok szétváltak. Az előbbiek állami feladattá váltak, míg a 3000 fő feletti
településen az önkormányzat köteles a saját tulajdonában álló köznevelési
intézmények működtetői jogait gyakorolni, tehát saját költségvetéséből kell
finanszíroznia az épület közterheit, rezsiköltségét, vagyonvédelmét stb. 7
[Csörgits 2013]
Helyi önkormányzati feladat maradt az óvodai nevelés, a szociális
segélyezés
jelentős
része,
az
alapfokú
idősellátás
és
a
településüzemeltetés.
Ezen
feladatoknál
ún.
feladatfinanszírozás
érvényesül. Ez azt jelenti, hogy az állam a szolgáltatás átlagos költségét
téríti meg, sok esetben településnagyság szerinti megkülönböztetést is
alkalmazva. A feladatfinanszírozás fontos változás a korábbi fejkvótákra
épülő normatívák rendszerével szemben. [Giday 2014]
Makrogazdasági szinten a változás azt eredményezte, hogy az
önkormányzati rendszer államháztartáson belüli súlya csökkent. Az
önkormányzati alrendszer összes kiadása 2011-ben az államháztartás összes
kiadásának a 17,6%-át tette ki. Ez az érték 2013-ra 11,8%-ra csökkent. A
bevételek esetében pedig 20,1%-ról 12,9%-ra módosult ez az arány. [Sivák
2014] Természetszerűleg az önkormányzati kiadások belső szerkezete is
átalakult (1. táblázat). A jóléti kiadások aránya az összkiadáson belül a
5
6
7

Saját számítás a KSH és az ÁSZ (2012) adatai alapján
2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
A működtetési kötelezettség alól való mentesülés csak kivételes esetben lehetséges.
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2011-es 67,8%-ról 2013-ra 56,1%-ra csökkentek. Ennek köszönhetően a
gazdasági jellegű kiadások aránya emelkedett a legjelentősebben, így
2013-ban már a kiadások közel negyedét tették ki. A jóléti kiadások közül
értelem szerűen az oktatási és egészségügyi kiadások csökkentek. Az
oktatási kiadások összkiadáson belüli aránya a felére, 13,6%-ra csökkent, az
egészségügyi kiadások pedig közel 10 százalékpontos csökkenést
elkönyvelve 2,6%-ra csökkentek.
1.
táblázat Az önkormányzatok kiadási szerkezete
funkcionális osztályozás szerint (%)
Forrás: Sivák (2014, 306.oldal) alapján saját szerkesztés
2011
2013
Állami működési kiadások

14,5

17,3

Jóléti funkciók

67,8

56,1

• oktatás

26,8

13,6

• egészségügy

12,1

2,6

• társadalombiztosítás és szociális
szolgáltatások
• lakásügy, települési és közösségi
tevékenység
• kultúra, szórakoztatás, vallás

14,6

23,2

8,7

14,6

5,6

7,1

Gazdasági funkciók

15,4

24,2

Funkcióba nem sorolható tételek

2,3

2,4

Konszolidált funkcionális kiadások
összesen

100

100

A feladatok átrendeződése szükségszerűen maga után vonta az
önkormányzati finanszírozás megváltoztatását. Az Mötv. fokozatos
hatálybalépésével párhuzamosan a források elvonása is több lépcsőben
történt. 2013-ban az önkormányzatok tárgyévi bevételei a változások
következtében a 2011. évi értékek csupán háromnegyedét tették ki. (2.
táblázat)
Az egyik legjelentősebb változás, hogy 2013-tól az önkormányzati
szektor már nem részesül a személyi jövedelemadó-bevételekből, melyek
2011-ben még 126 Mrd Ft-os bevételt jelentettek a szektor számára. Így az
átengedett bevételek is jelentősen visszaestek, melyekhez még az is
hozzájárult, hogy az önkormányzatok 2013-tól a gépjárműadóból a korábbi
100% helyett csak 40%-ban részesednek. 8 Ekkortól teljesen központi
forrásokká váltak az illetékbevételek is, melyek elvonása azonban nem
tekinthető jelentős kiesésnek, habár részben ennek köszönhető, hogy a
saját bevételek, a helyi adóbevételek növekedésének ellenére, némi
csökkenést mutattak. A két év alatt bekövetkezett közel 1000 Mrd Ft-os
tárgyévi bevételcsökkenéshez nagymértékben hozzájárult az állami
hozzájárulások és támogatások közel félmilliárd forinttal történő
csökkenése. A feladatátvállalás miatt az Egészségbiztosítási Alaptól átvett

8

2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
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pénzeszközök pedig több mint negyedmilliárd forinttal estek vissza, az innen
származó forrásokat marginálissá téve.
2.

táblázat Az önkormányzatok költségvetési mérlegének egyes
elemei
Forrás: Sivák (2014, 311.oldal) alapján saját szerkesztés
Bevételek

Saját folyó bevételek

2011. évi
teljesítés
(Mrd Ft)

2012. évi
teljesítés
(Mrd Ft)

2013. évi
2013
teljesítés
változás
(Mrd Ft) (2011=100%)

1 035

999

987

95

567

606

645

114

35

12

0

0

Átengedett bevételek

199

184

28

14

ebből: személyi jövedelemadó

126

113

0

0

Támogatásértékű működési
bevétel

440

199

207

47

ebből: Egészségbiztosítási Alaptól
átvett pénzeszközök

317

64

43

13

Állami hozzájárulások és
támogatások

1 204

1 036

711

59

Tárgyévi bevételek összesen

3 793

3 225

2 804

74

Állami támogatás és szja együtt:

1 330

1 149

711

53

ebből: helyi adók
illetékek

A hitelfelvétel szabályozása és az adósságállomány
Országonként eltérő, hogy a helyi önkormányzati rendszer
hitelfelvételét, eladósodását miként szabályozzák. Erre vonatkozóan a
közpénzügyi szakirodalom négy alapvető modellt állapít meg: [Gál 2011]9

A piac által szabályozott modell esetén az állam nem vállal
kezességet az önkormányzatok adósságára vonatkozóan és az
önkormányzatokat
finanszírozó
hitelintézetek
nem
rendelkeznek
versenyelőnnyel. Az önkormányzatok hitelfelvétele tehát a pénz- és
tőkepiaci folyamatoktól függ.

A központilag korlátozott modellt alkalmazó országokban
engedélyezik a hitelfelvételt, de bizonyos korlátokat építenek a rendszerbe,
amely megvalósulhat aktív vagy passzív kontroll formájában. Aktív kontroll
esetén a hitelfelvételhez a központi kormányzat, vagy az érintett lakosság
helyi népszavazás útján történő jóváhagyása szükséges, míg passzív
korlátozás esetén vagy egy maximális hitelösszeget határoznak meg, vagy
Gál Erzsébet a modellek ismertetésekor Ter-Minassian és Craig, 1997-ben megjelent Control of
subnational government borrowing in Fiscal Federalism in Theory and Practice című művét vette
alapul.
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beruházáshoz kötik a hitel felvételét. Az önkormányzatok adósságaiért
vállalt állami garancia mértékében is különböznek az országok. Európában
gyakori megoldás az állam által támogatott speciális garanciaalapok
létrehozása.

A szabályalapú modell lényege, hogy az önkormányzatok túlzott
eladósodását törvényi szabályozásokon keresztül korlátozzák.

A kooperatív modell esetén pedig a helyi vezetők a központi
kormányzattal közösen döntenek az eladósodás mértékéről.
Magyarországon az 1990. évi önkormányzati törvény tette lehetővé az
önkormányzatok számára a hitelfelvételt és kötvénykibocsátást.10 1995-től
kezdődően egyre több önkormányzat jelezte fizetésképtelenségét. [Jókay Veres-Bocskay 2009] Szükségessé vált tehát, hogy korlátot szabjanak az
önkormányzatok eladósodásának. Az Ötv. 1995-ös módosítása nyomán
1996-tól a korrigált saját bevételek mértékében határozták meg az
önkormányzatok kötelezettségvállalásának felső határát. Vagyis „az
önkormányzatok adósságból származó éves kötelezettségvállalása nem
haladhatja meg a saját bevétel rövid lejáratú kötelezettségekkel
csökkentett értékének 70 százalékát”. [Gál 2011, 126.o.]
A már eladósodott önkormányzatok problémáinak megoldására pedig
az Országgyűlés megalkotta a helyi önkormányzatok adósságrendezési
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvényt, melynek fő céljai a következők
voltak:

a helyi önkormányzatok fizetőképességének helyreállítása

kötelező feladatellátás feltételeinek megteremtése

hitelezői követelések lehetőség szerinti teljes kielégítése

az önkormányzatok és hitelezőik megfontoltabb piaci
magatartásra késztetése (ezzel az eladósodás megelőzése)
A hitelfelvételi korlát felállítása ugyan mutatott előrelépést, de számos
kiskapu
nyitva
maradt.
A
törvénymódosításnak
nem
sikerült
megakadályoznia, hogy az önkormányzatok erejükön felül eladósodjanak.
A korlátozás egyik fő problémája, hogy csupán tárgyévi adatokat vet
össze, így a saját bevételek és adósságszolgálat időben történő
változásának eredményeként fizetésképtelenné válhat egy önkormányzat
annak ellenére, hogy a hitelfelvétel időpontjában eleget tett a korlát
követelményeinek. A jogszabály további hiányossága, hogy nem
korlátozta a likviditási hitelfelvételt. [Vigvári 2011]
Elméleti megközelítésben az 1995-ös Ötv-módosítás és az azt követő
adósságrendezési
eljárásról
szóló
törvény
következtében
a
Magyarországon szabályalapú megközelítés jött létre. Ezzel párhuzamosan
azonban a piac által szabályozott modellre utaló jelek is megfigyelhetőek.
Ilyen például, hogy az önkormányzatok nincsenek kivételezett helyzetben a
hitelfelvételkor, valamint az önkormányzatok hitelei mögött nincs
semmilyen állami garancia. (Gál 2011) Véleményem szerint a központilag
korlátozott modell is megjelenik. Elég csak az 1996-tól érvényes hitelfelvételi
korlátra gondolni, amely a passzív kontroll tipikus esete.
A laza magyar szabályozás ellenére nem mondható, hogy 2006-ot
megelőzően eladósodás jellemezte volna az önkormányzati szektort. 2006ról 2010-re azonban az önkormányzati alrendszer kötvény- és
hitelállománya másfélszeresére növekedett. Míg a hitelekben bekövetkező
növekedés csupán 41 százalékos volt, addig a kötvénykibocsátásból
10

1990. évi XLV. törvény a helyi önkormányzatokról, 88.§ 1/b.
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származó kötelezettség 25-szörösére növekedett. (1. ábra) Ennek
hátterében A 2006-os konvergencia program 11 áll, amely tovább
csökkentette az önkormányzatoknak nyújtott támogatások mértékét. „A
megszorításokra az önkormányzati szektor jelentős idegen forrás
bevonással, zártkörű, zömmel devizában denominált kötvénykibocsátással
reagált. Megkezdődött a magyar önkormányzatok atipikus eladósodása
és az 1990-es évek elején kialakult önkormányzati pénzügyi rendszer teljes
szétesése.” [Vigvári 2011, 74.o.]
1. ábra Az önkormányzati alrendszer kötvény- és hitelállománya 2000-2010
évek közötti időszakban
Forrás: Bujdosó (2008) és az ÁSZ (2012) alapján saját szerkesztés
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A 2006-ot atipikus eladósodás jellemzője, hogy szokatlanul hosszú
futamidőket alkalmaztak, melyekhez ráadásul többéves türelmi idő is
párosult, ezáltal a képviselőtestületek „likviditási illúzió” rabjai lettek. [Vigvári
2009] Az adósságállomány növekedéséhez hozzájárult még az EU-s
támogatások önrészéhez felvett hitelek, valamint a devizahitelek és
devizakötvények árfolyamveszteségéből eredő kötelezettségnövekedések
is. [ÁSZ 2012]
Vigvári András 2011-ben felvázolt néhány lehetséges megoldást a helyi
beruházások finanszírozásának hatékonyabbá és átláthatóbbá tétele
érdekében, melyek így hozzájárulhatnak a túlzott eladósodás elkerüléséhez
is. Ezek a következők: [Vigvári 2011]

Ideiglenesen kivethető fejlesztési adó

Megyei önkormányzatok számára a helyi adó jellegű bevételek
biztosítása

Felújítási célú állami támogatás
11

A 2006-os konvergencia program célja az államháztartás stabilizálása volt.
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Önkormányzati hitelek kamattámogatása, hitelgaranciarendszer

Hitelfelvétel szabályozása
Az ideiglenesen kivethető „fejlesztési adót” helyi beruházáshoz kötötten
vetnék ki, a lakosság népszavazáson dönthetne bevezetéséről. A lakosság
számára egyösszegű adó lenne, a vállalkozások esetén pedig valamilyen
teljesítménymutató szolgálhatna az adó alapjául. A befolyt összeg a
beruházás megvalósítására felvett hitel fedezetéül szolgálhatna olyan
beruházások esetén, amelyek meghaladják az önkormányzat pénzügyi
kapacitásait, valamint a létrejött beruházásból nem származnak olyan
bevételek, melyek a hitel törlesztését szolgálnák. Véleményem szerint a
népszavazáson való döntés nem csak azért jó, mert erősíti a beruházás és
hitelfelvétel legitimitását, hanem a kezdeményezés elutasításával
elkerülhetővé válhatnának a felesleges presztízsberuházások is.
A másik lehetőség a megyei önkormányzatok fiskális önállóságának az
erősítése, melyre megoldást Vigvári szerint az egykulcsos személyi
jövedelemadó pótadóztatása jelenthetne. A megyei önkormányzatnak
bizonyos jövedelemszint felett és meghatározott keretek között lenne
lehetősége pótadót kivetni.
A fejlesztési célú támogatásokat az önkormányzati vagyon
nagyságának arányában állapítaná meg a szerző. Felhasználásuk kötött
lenne.
Az
önkormányzatok
által
felvett
fejlesztési
hitelek
kamattámogatásában meghatározott beruházási célokat kellene
előnyben részesíteni, valamint vizsgálni kellene az beruházás által érintett
lakosság nagyságát. Fontos továbbá, hogy a támogatások nyújtásának
feltételeként lehetne meghatározni a stratégiai szemléletű tervezés
alkalmazását nagyobb projektek esetén. [Vigvári 2011]
Az Országgyűlés 2011-ben fogadta el a Magyarország gazdasági
stabilitásáról
szóló
törvényt,
mely
kitér
az
önkormányzatok
kötelezettségvállalásaira is. A törvény kimondja, hogy az önkormányzatok
adósságot keletkeztető ügyletet csak a Kormány hozzájárulásával köthet.
További kritérium, hogy a településen bevezessék vagy az iparűzési adót,
vagy valamely vagyoni típusú helyi adót, vagy pedig a magánszemélyek
kommunális adóját. Ezzel a kitétellel egy rég óta hiányolt ösztönző valósult
meg, amely arra irányul, hogy az önkormányzatok növeljék saját, azon
belül is helyi adóbevételeiket. Ez ugyanis az adósságszolgálat
finanszírozására fordítható.
A Kormány hozzájárulását igénylő ügyletek alól kivételek:
 A központi költségvetésből, EU-s pénzekből, vagy más
nemzetközi szervezetek által kiírt pályázatok önrészéhez, illetve
előfinanszírozásához felvett hitelek
 Adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség
megkötéséhez felvett hitelek
 A likvid hitelek
 Főváros és megyei jogú városok esetén a 100 millió
forintot meg nem haladó fejlesztési célú hitelek és
kötvénykibocsátások
 Egyéb települési önkormányzat esetén az adott évi saját
bevételek 20%-át meg nem haladó, maximum 10 millió forint
összegű hitelek, kötvénykibocsátások
A törvény hatására Magyarországon egyértelműen központilag
korlátozott modell jött létre. A kis értékű kötelezettségvállalások esetén
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továbbra is megfigyelhető a passzív kontroll, míg a komolyabb adósságot
keletkeztető ügyletek esetén belépett az aktív kontroll alkalmazása. A
hitelfelvétel szabályozása tehát megtörtént. Szerintem azért érdemes lenne
meggondolni a Vigvári András által javasolt egyéb lehetőségeket is.
Különösen jó megoldásnak tartanám az ideiglenes fejlesztési adó, valamint
hasonló célból a megyei szintű személyi jövedelemadó-pótadóztatás
alkalmazását.
A hitelfelvétel korlátozását követően a kormánynak fontos volt a
meglévő önkormányzati adósságállomány kezelése. Ezt indokolta egyrészt
az
önkormányzatoknál
esetlegesen
tömegesen
megjelenő
fizetésképtelenség kockázata, másrészt a kormány költségvetési hiány
visszaszorítására vonatkozó törekvése. A probléma kezelése pedig
rendhagyó módon a teljes önkormányzati adósságállomány átvállalásával
történt meg, ami azért is érdekes, mert az Mötv. megerősítette a korábbi
Ötv. nyilatkozatát, miszerint a központi költségvetés nem tartozik
felelősséggel a helyi önkormányzatok kötelezettségeiért.
Összegzés
A tanulmányban az Mötv. és a hozzá kapcsolódó jogszabályok
önkormányzati gazdálkodásra gyakorolt hatásait mutattam be. A
korábban önkormányzati feladatnak számító alap- és középfokú oktatási,
egészségügyi szolgáltatások állami feladattá váltak. Ezzel párhuzamosan
forráselvonás is történt. Megfosztották a települési önkormányzatokat a
személyi jövedelemadó-megosztásból és a gépjárműadó esetén is kisebb
hányad marad a településeken. Ennek hatása a fiskális decentralizáció
csökkenése, az önkormányzati szektor államháztartáson belüli súlyvesztése
és az önkormányzati költségvetés szerkezetének átalakulása volt.
Az önkormányzatokat érintő reform másik fontos eleme volt a
hitelfelvétel
szabályozása,
illetve
az
adósságkonszolidáció.
Az
önkormányzatok hitelfelvétele ugyan az Ötv. 1995-ös módosításának
köszönhetően korlátozásra került, de nem tudott gátat szabni az
önkormányzatok túlzott eladósodásának. Ezért a 2011-es Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló törvényben kitértek az önkormányzatok
kötelezettségvállalásaira is. A hitelfelvételt, bizonyos kivételek mellett
kormányzati hozzájáruláshoz, valamint valamely helyi adó kivetéséhez
kötötték. Az önkormányzati fejlesztéspolitika szempontjából Vigvári András
javaslatait mindenképpen szükséges lenne a jövőben figyelembe venni. Az
ideiglenesen kivethető fejlesztési adó például kifejezetten hasznos eszköze
lehetne az önkormányzatoknak és segíthetne az adósságállomány
újratermelődésének elkerülésében.
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Fields of cross-border co-operation projects in higher education
institutions of Centrope region
Zsolt DÁNOS
Széchenyi István University Doctoral School of Regional- and Economic
Sciences, Győr, Hungary
Abstract
The research examines the project-based co-operations of the higher
education institutions in the so called Centrope region along the fields of
cooperation. The regional framework was created by a collaborative
project, and it includes Vienna, lower Austria and Burgenland, the region of
Trnava and Bratislava in Slovakia, South-Moravia in the Czech Republic, as
well as Western Transdanubia region in Hungary. In the direct antecedent
of this study it was summarized what relations are possible between the
higher education institutions, and in what form those operate in the region
and which conditions are created those. The study has affected partially
the co-operations in higher education or with the participation of higher
education if it has been implemented as project, but has paid less
attention to fields of the co-operation. In order to remedy these
deficiencies of that study I outline what type of project-based
collaborations has been in the region.
Keywords: university, Central-Europe, relationships, co-operation,
project
Introduction
The region of Centrope was established by the Declaration of Kittsee in
2003. Approximately six and a half million people live in the territory that
covers the Central-European region. The two capitals Bratislava and
Vienna are situated at a distance of around 60 kilometres from each other
as the main axis of this functional urban area. Within the Centrope region
there are numerous public universities and art academies as well as
research facilities, universities of applied science, R&D-oriented enterprises
and innovation centres. [Vision Centrope 2015] But, according to the
OECD Territorial Review (2003), these educational institutes are not yet
integrated with each other [OECD 2003]. According to fore-mentioned
previous research we have seen the statement is even true today which
means that the high-ranked co-operations are very rare among the HEI’s of
the region but in the lower level the collaboration is frequent and fruitful
[Uszkai-Dános 2014]. The project co-operation is a visible and researchable
level of collaboration and the examination of its extension can show the
direction of the co-operations.
Within Centrope region the geographical location of the higher
education institutions are the following:
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Table 1. Higher education institutions in parts of Centrope
Source: own editing
The number of
The number of
institutions (public,
university R&D
private and church
centres
universities,
(departments and
colleges, art
other centres)12
Regions
academies
South Moravia (CZ)

10

243

West Transdanubia (HU)

3

52

Burgenland (AT)

4

2

Lower Austria (AT)

7

11

Vienna (AT)

21

412

Bratislava (SK)

11

138

4

9

55

867

Western Slovakia (SK)
Total

Partnerships of HEI’s in Centrope
Origins of the co-operations can be the followings:

cooperation based on traditions (e.g. at the time of the AustroHungarian Monarchy, dating back to institutional traditions);

similar sectoral development objectives
(e.g. automotive
degrees);

similar language program (e.g. Slavish studies);

similar research programme (joint research);

harmonizing the supply of tertiary education (exchange
programs);

opportunities of regional development (rather in projects).
In the area there are more funds (e.g. Visegrad Fund, Interreg IV) for
the support of the similar co-operations and during the term of 39 months
(2002-2005) of JORDES+ project (HU2002/000-317-03-11) it was possible to
establish institutional co-operation between Slovakia, Austria and Hungary.
Despite of these possibilities many opportunities for co-operation are
unused. The primary reason lies on the different strategies of the institutions.
It must be said that the strategies of partnership between Centrope
institutions are affected by the following factors:

the profile of the institution, supply of tertiary education;

traditions, former relationships;

international recognition;

personal relationships;

geographical proximity;

possibility of regional cooperation.

12

Source: http://www.centrope-tt.info/rd-database-hu
342

The factors may vary from region to region and institution. In Vienna
region, the recognition of the institutions is crucial while in the other two
Austrian regions more aspects are added to decision making. In the case
of each institution institutional profile is dominant, but especially in the case
of institutions with narrow field of tertiary education (e.g. polytechnic or
economy). On the contrary of the traditionally good co-operation in the
area of Czech-Austrian and the historically operating Czech Slovak area
the connections of Hungarian institutions are less intensive with the region.
The Slovak institutions in Bratislava region are open in all directions, but in
the northern region the relationships of the institutions base on rather
personal relationships than institutional strategy because of the
educational profile. The Hungarian institutions were founded some years in
his present form, so they need to develop a comprehensive partnership
strategy, following the guidelines of similar Austrian institutions.
Table 2. Classification of Co-operations between HEI’s within Centrope
Region
Source: Rechnitzer – Smahó, 2007

Projects as co-operation form in Centrope
Projects are the most frequent official co-operation form is higher
education. Basically, these are based on collaboration between smaller
organizational units or personal relations but the main difference is that
these projects are generally supported within the framework of the external
fund. These collaborations are implemented in a given period, within a
determined organizational and financial framework, and in addition to
intended results and output indicators. In most cases, the implementation
of the project will complete the collaboration, but it can also be the
beginning of deeper institutional co-operation. We can distinguish three
types of project co-operation:
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R&D projects;

education projects (e.g. curriculum
educational program);

cross-border, regional projects.

development,

joint

In addition to the three main types the collaboration in the framework
of other themed projects (e.g. infrastructure projects) are also possible, but
these are not representative in international cooperation. In further parts
we intend to review each type of project-based collaboration in Centrope
region.
R&D projects
The most substantial R&D programme is Framework Program (the
actual program is Horizon2020 and the previous was FP7), therefore here
we intend to analyze only the connection of FP7 to Centrope region and
we do not deal with other potential R&D collaborations.
According to a study of CENTROPE_TT considering the size of Centrope,
the region is very well positioned within FP7. In 459 projects of FP 7
“Cooperation” program at least one Centrope organisation (total is 276)
was involved but the study uses extendedly the noun of Centrope region
involving Budapest and Prague region. 276 actors are implementing the
projects jointly with 3.134 partners from 85 different nations. Companies are
represented most frequently (55%), followed by research organisations
(39%). The majority of R&D organisations (132 of 276 actors) are connected
among each other in one single component. There are central
organisations in each Centrope sub-region acting as hubs: Technical
University Vienna, Academy of Science of the Czech Republic, Budapest
University of Technology and Economics, Hungarian Academy of Science
or the Slovak Academy of Science. They connect a large number of actors
and are well connected among each other.
The majority of the 276 Centrope organisations involved into the R&D
projects are situated in the Austrian part of Centrope (124) followed by
Hungarian organisations (77), Czech organisations (50) and organisation
from Slovakia (25). This suggests that Austrian organisations are dominant in
trans-national research activities in Centrope. With its 563 co-operations
Technical University of Vienna has the third most partner is Centrope
region. 93% of R&D collaborations of Slovak organizations pass the
borderline, but in Austria the rate is only 62% (it is significantly lower than in
the other Centrope sub regions). The connections of Centrope HEI’s in FP7
are the following:
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Table 3.: FP7 partnerships between HEI’s in Centrope
Source: www.researchranking.org
Number of
projects with
Centrope
university

Place of
the
university

Number of
partners
(Total)

University of West Hungary

Sopron

367

Széchenyi István University

Győr

194

164

Medical University of Vienna
Sigmund Freud Privat University
Vienna

1

Krems
Vienna

1368

University of Vienna

6

Vienna

14

Danube University Krems

1

University of Economics in Bratislava

1

Mendel University in Brno

1

Masaryk University Brno
Medical University of Vienna
Széchenyi István University
University of Economics in Bratislava
Medical University of Vienna
Comenius University of Bratislava
Széchenyi István University

1
1
1
1
6
6
1

University of West Hungary

3

Vienna University of Economics and
Business Administration

1

Mendel University in Brno

1

University

Partner universities in Centrope
region

Hungary
Széchenyi István University
University of Natural Resources and
Applied Life Sciences, Vienna
University of West Hungary
University of Natural Resources and
Applied Life Sciences, Vienna

6
3
6
1

Austria
Danube University Krems
Medical University of
Vienna
Sigmund Freud Privat
University Vienna
University of Technology TUVienna

Vienna

976

University of Economics
and Business Administration

Vienna

86

University of Vienna

Vienna

24

University of Natural
Resources and Applied Life
Sciences, Vienna

Vienna

114

1

Slovakia

University of Economics in
Bratislava

Bratislava

74

Vienna University of Economics and
Business Administration
Vienna University of Technology TUVienna

Slovak University of
Technology in Bratislava

Bratislava

7

Slovak Medical University, Bratislava

1

Medical University of Vienna

1

Slovak Medical University,
Bratislava

Bratislava

112

Comenius University of
Bratislava

Bratislava

662

Masaryk University Brno

Brno

478

Mendel University in Brno

Brno

115

Slovak University of Technology in
Bratislava
University of Vienna
Masaryk University Brno

1
1

1
6
4

Czech Republic
Comenius University of Bratislava
Vienna University of Economics and
Business Administration
University of Economics in Bratislava
Vienna University of Technology TUVienna

4
1
1
1

As it can be seen many of the FP7 partnerships between the universities
of the region concentrate only one co-operation and do not take longer
than project. The number of partnerships in the region is negligible
comparing with the number of all partnerships. It is also descriptive data
that the most of the larger number of joint cooperation with other institution
in the sub-region is connected to the own sub region and the cross-border
disposition is less extended. The above detailed statistics of the institutional
cooperation confirms that Centrope institutions are active in FP7, but the
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cooperation between the Centrope institutions has an insignificant role in
the project strategy of the institutions.
Education projects
The educational co-operation projects often take place along a
deeper cooperation, although the casual co-operations are also
characteristic. Funds and programs for supporting education projects, such
as Erasmus Mundus, Tempus, CEEPUS, Visegrad Fund, formerly Leonardo or
Socrates all aim at building deeper co-operation, and even if this is done
within the framework of a project. Besides there are small scale
educational programmes, such as Erasmus Intensive Programme, which
supports development and implementation of joint short cycle tertiary
programs (in the system of ECTS), in spite of Erasmus Mundus, Tempus, or
Visegrad Fund which support the development of joint degrees, which
provides strategic level of co-operation (CEEPUS also has similar goals,
although its primary objective is to support mobility). Joint education
projects are developing in Centrope region but main source of this type of
co-operation is CEEPUS, presently other opportunities are unused for cooperation between Centrope institutions.
The CEEPUS Programme also aims to promote teacher and student
mobility. Students can spend a study period abroad or teachers can
undertake a teaching period at a partner university. In CEEPUS less
institution involved in the program, but the projects takes more years. The
CEEPUS partnerships have been formed in the following way in the past
few years (the table shows the participating institutions since 2005):
Table 4. CEEPUS partnerships in Centrope
Source: www.CEEPUS.info
Institutions

University of West Hungary
Széchenyi István University
University of Applied Sciences Wien
Burgenland's FH Centres for Advanced Studies, Eisenstadt
FH Campus Wien
Medical University of Vienna
Vienna University of Technology
University of Natural Resources and Applied Life Sciences,
Vienna
University of Vienna
University of Veterinary Medicine Vienna
Vienna University of Economics and Business
Trnava University in Trnava
Comenius University of Bratislava
University of SS Cyril and Methodius in Trnava
Academy of Performing Arts in Bratislava
Masaryk University in Brno
Mendel University in Brno
Brno University of Technology
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in
Brno
Total
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Partners
in
Austria
3
2
0
0
0
1
0
0

Partners
in
Slovakia
2
2
1
1
1
0
1
1

Partners
in Czech
Republic
2
2
0
1
0
0
1
1

Partners
in
Hungary
1
1
0
1
0
0
0
1

0
0
0
1
1
0
0
3
2
1
1

1
0
1
0
2
1
0
3
2
2
0

1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0

15

21

11

8

Summarizing it can be said that two Hungarian universities have the
least cooperation with the other institutions, and they have the least
amount of their relationship with the rest of the region as well, it is true,
Hungarian part of Centrope region has only two institutions. In terms of the
intensity of the cooperation the following less intensive areas are in Czech
Republic, while Austria and Slovakia have the most intensive partnership
and co-operation with other HEI’s in the region and also in these two
countries the co-operation affects on the most discipline of science.
Cross-border, regional projects
The outstanding support program of cross-border co-operation is
Interreg Program, financed by the European Regional Development Fund
(ERDF). The current programme is Interreg Europe, covering the period
2014–2020 and the previous is Interreg IV. This program is much essential for
HEI’s in their regional strategy and supports cross-border cooperation
projects in Centrope in the framework of five cross border programmes. In
order to introduce how to affect these programs to connections of higher
education institutions in Centrope region the European Territorial Cooperation Austria-Hungary 2007-2013 will being analyzed in devices.
Table 5. HEI’s in European Territorial Co-operation Austria-Hungary 2007-2013
Source: own editing

Number
of
approved projects
Projects
with
participation of at
least one Centrope
HEI
Participating
institutions (projects)
Number of HEI’s cooperation

86
21

11
8

The participation of higher education institutions as well as in European
Territorial Co-operation Austria-Hungary and other cross-border programs
can is significant, but not outstanding, and the number of joint projects is
even lower. In spite of these entire projects offer an opportunity that those
institutions which co-operate formerly with limited intensity for different
strategy or for any other reason, they will be able to launch joint projects in
a narrow field. The joint projects are implemented by co-operation of
departments and faculties, but the results of these come into view in their
common region. These projects provide an opportunity for institutions to
find joint field of research and coordinate regional objectives but in narrow
framework of several organizational units, so more long-term and
comprehensive co-operation projects are required.

347

Summary
Despite of the development of regional cooperation, only targeted
developments (cross-border funds, regional education funds) result higher
number of co-operations among the institutions. In the great EU programs
the role of regional cooperation is insignificant, but the not higher
education cooperation is very significant which indicates there is possibility
to extend. So in the following years the race for source of EU funds will be
crucial it would be important that HEI’s recognize the mutual objectives
and establish a cluster.
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Jövedelmi különbségek Bajorországban
Kovács Szilárd
Eötvös József Főiskola, Baja, Magyarország
Absztrakt
Az elmúlt időszakban a jövedelemegyenlőtlenségek területi vizsgálata
egyre fontosabb közgazdasági kérdéssé vált, mely az 1970-es évektől
folyamatosan fennálló konvergencia vitával szoros kapcsolatban áll. A vita
alapját az képezi, hogy a gazdasági növekedéssel párhuzamosan a
területi, jövedelemi egyenlőtlenségek mérséklődnek, vagy növekednek az
egyes régiók között, illetve azokon belül.
A tanulmány során Bajorországban, Európa egyik legfejlettebb
térségében vizsgálom, hogy a gazdasági növekedés és a belső regionális
különbségek között milyen tendenciák figyelhetők meg. A dinamikus bajor
gazdasági fejlődés a korábban kialakult jelentős térbeli különbségek
további növekedését eredményezte, majd a Williamson-hipotézis általános
feltevései az ezredfordulót követően Bajorország belső regionális
egyenlőtlenségeinek csökkenését prognosztizálják. A bajor térségben
elméleti szinten végbemenő konvergencia folyamatokat mérsékelheti,
illetve gátat jelenthet a globalizálódó világgazdaság, az európai
magterület folyamatos dél-kelet irányba vándorlása és a pénzügyigazdasági világválság hatásai az európai gazdasági térszerkezetre.
A publikáció a „TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási
együttműködés a vízügyi ágazatért” projekt segítségével valósult meg.
Kulcsszavak: jövedelemi egyenlőtlenség, területi különbség, Bajorország
Bevezetés
A II. világháborút követően Bajorország nem tartozott a gazdaságilag,
iparilag jelentős tartományok közé, ugyanakkor az ország újjáépítésének, a
szociális piacgazdaság felállításának folyamatában komoly politikai
befolyással bíró tartománnyá vált.
A kívülről homogénnek tűnő térség jelentős társadalmi és gazdasági
különbségekkel rendelkezett, melynek következményei ma is nyomon
követhetők a tartomány térszerkezetében. A tartomány három nagy részre
osztható a társadalmi és kulturális tényezők alapján. A tartomány keleti és
dél-keleti része az úgynevezett Altbayern, mely döntően mezőgazdasági
térség volt a világháborút megelőzően, majd a háborút követően sem
tudott a modern iparosodás útjára lépni, mert a szomszédos kelet-európai
piacok bezárultak. Az északi térség, Franken sokkal differenciáltabb képet
mutat. Egyrészt a második világháborút megelőzően az északi és nyugati
határt képző térség a katolicizmus és a protestáns kultúra „ütköző térsége”
volt és egyben a tartomány kulturális központja is. A harmadik nagy egység
Schwaben, mely inkább kézművesipari hagyományokkal rendelkezett [Kiss
1980]. A bajor gazdaság területi differenciáltsága a német gazdasági
csoda alatt tovább növekedett. München, Nürnberg-Erlangen és a
tartomány észak-nyugati területei tőkevonzó-képességüknek köszönhetően
a gyors gazdasági fejlődés következett be, míg a dél-nyugati területeken
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továbbra is jelentős maradt a kézművesipar és a kiskereskedelem. A térség
leginkább agrárjellegű keleti területei pedig a kedvezőtlen földrajzi
helyzetükből és a hiányzó ipari hagyományoknak köszönhetően csak késve
kezdték meg a gazdasági fejlődést.
Az ország jelentős regionális különbségei az új fejődési pálya esetében
is megfigyelhetők, sőt esetenként tovább nőt a szakadék a térség jelentős
gazdasági központjai és a periféria között. A térség, főként München
fejlődése az új politikai céloknak, és gazdaságpolitikai lépésnek is
köszönhető volt. Új funkcionális központokat szerveztek a háború után,
hogy a korábban erősen centralizált gazdaságot új alapokon építsék újjá.
Ez a gazdaságpolitikai elhatározás egyrészt a német társadalom korábbi
rendszerrel szembeni ellenállásából, másrészt a győztes nyugati hatalmak
elvárásaiból fakadt. Ennek köszönhetően lett Frankfurt a pénzügyi,
Düsseldorf a biztosító társaságok és München a multinacionális
nagyvállalatok központja. Ennek a politikai elhatározásnak jelentős hatása
volt a bajor gazdaság fellendülésére, mivel a berlini és más kelet- német
vállalatok számára egyértelművé vált, hogy a szovjet ellenőrzés alatt álló
övezetekben a tervgazdálkodás bevezetése a cél, tudták, hogy a
termelést át kell telepíteni a piaci alapokon működő nyugat- német
területekre. A funkcionális központok voltak az elsődleges célpontjai az
áttelepülésnek [Kovács 2011].
A bajor gazdaság ipari fejlődése relatíve későn kezdődött meg, így
Nemes Nagy József (1987) regionális fejlettségi különbségek történeti
modelljének II. szakaszát a második világháborút követő évtizedekben élte
át, ennek hatására a területi különbségek nagymértékben növekedtek.
Majd a modell értelmében a területi különbségek folyamatos
mérséklődése következett be az 1990-es évektől kezdve.
Jövedelem-egyenlőtlenségek mérése
Williamson-hipotézis egy empirikus kutatásokon nyugvó elmélet,
melynek középpontjában az országok gazdasági fejlettsége és regionális
fejlettségi tagoltsága közti összefüggés áll [Gyuris, 2011]. Melynek
legfontosabb gondolata a következő: „A fejlődés korai szakaszaiban a
régiók egy főre jutó jövedelme egyenlőtlenebbé válik, a későbbi szakaszok
során azonban egyenlőbbé” [Alonso 1980, 6.].
Számos területi egyenlőtlenséget mérő mutatószám létezik. Ezek közül
két gyakran alkalmazott mérőszámot használtam fel a bajor jövedelemi
különbségek feltárásának alakulása során. Az egyik a súlyozott relatív
szórás, mely az leggyakrabban használt index a Williamson-hipotézis
empirikus elemzései során. A másik logaritmikus szórás, mely a jövedelmi
egyenlőtlenségek érintő kutatások során egyre szélesebb körben
használják. Mindkét mutatószám esetében az alkalmazott fajlagos mutató
az egy főre jutó jövedelem.
1
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V – súlyozott relatív szórás
LA – logaritmikus szórás
𝑦𝑖 − egy lakosra jutó áltagos jövedelem (euró)
𝑦̅ − yi súlyozott átlaga
𝑓𝑖 − népességszám
𝑛 − területi egységek száma
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Jövedelmi adatok alakulása Bajorországban
A jövedelemi adatok elemzése két területi szinten valósult meg.
Egyrészt tartományi szinten, hogy a bajor térségben elméleti szinten
végbemenő területi különbségek mérséklődését valóban alátámasztják az
adatok. Másrészt regionális szinten, hogy a történelem során kialakult
területi különbségek napjainkban is megfigyelhetőek.
Az elemzés során 2000-es év a bázis év és a pénzügyi gazdasági
világválság időszaka a vizsgált időintervallum. Az időszak kiválasztásánál
kiemelt szempont volt, hogy a gazdasági válság, illetve a kilábalás gyakran
együtt jár a gazdaság területi és ágazati szerkezetének átalakulásával.
1. ábra: Az egyenlőtlenségi mutatók alakulása Bajorországban (2000-2011)
Forrás: LSKN 2013 alapján saját számítás és szerkesztés.

Mindkét mutató alapján jól látható, hogy a jövedelemi
egyenlőtlenségek tartományi szinten mérséklődtek a válság időszakában
(1. ábra). Jól látható, hogy a logaritmikus szórás esetében jóval
kiegyenlítettebb a csökkenés üteme, mely annak köszönhető, hogy a
mutató a kiugró értékeket kevésbé veszi figyelembe. Ezek alapján
tartományi szinten az elméleti felvetések az adatok alátámasztották.
Regionális adatok vizsgálata során az eltérő gazdasági, társadalmi
adottságokból fakadóan a mérséklődés egyértelműen nem kimutatható,
mely elsősorban a régiók különböző térszerkezeti és strukturális
sajátosságaira vezethető vissza.
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2. ábra: A bajor régiók jövedelmi különbségének alakulása a súlyozott
relatív szórás alapján (2000-2011)
Forrás: LSKN 2013 alapján saját számítás és szerkesztés.

3. ábra: A bajor régiók jövedelmi különbségének alakulása a
logaritmikus szórás alapján (2000-2011)
Forrás: LSKN 2013 alapján saját számítás és szerkesztés.

A régiós adatokból jól látható, hogy a legnagyobb jövedelemi
különbségek a központi régióban, Felső-Bajorországban figyelhetők meg,
ugyanakkor ebben a térségben figyelhető meg a különbségek
legjelentősebb mérséklődése az ezredfordulót követően. Két további
régióban, Alsó-Bajorországban és Felső-Pfalz régióban figyelhető meg az
adatok alapján, hogy a területi különbségek csökkentek. A többi négy
régióban az elmélet alapján várt konvergencia nem figyelhető meg (2. és
3. ábra).
A jövedelmi különbségek alakulása számos tényezőre vezethető vissza.
Egyrészt a történelmi hagyományokra, a gazdaság ágazati struktúrájára és
a városhálózatra egyaránt. Ugyanakkor érdekes egybeesés figyelhető
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meg a jövedelmi viszonyok területi alakulását és a gazdaság fejlődését
illetően.
Jövedelmi és fejlettségi folyamatok összevetése
Az 1 főre jutó GDP a fejlettség egyik leggyakrabban használt
mérőszáma, mely fontos információkat közöl, de a gazdaság növekedési
irányairól és mértékéről már nem ad egyértelmű információkat. A fejlődés
dinamikáját is figyelembe kell venni annak érdekében, hogy egy ország
területi egyenlőtlenségeit feltárjuk.
1. táblázat: 1 főre jutó GDP és változása
Forrás: LSKN 2013 alapján saját számítás és szerkesztés
1 főre jutó GDP –
rangsor

Régió

2000 2004 2008 2011

1 főre jutó GDP növekedése
rang
rang
rang
%
sor
%
sor
%
sor
2004
2008
2011

Mittelfranken

2

2

2

2

107.18

4

118.59 5 127.59

6

Niederbayern

6

6

6

4

111.23

1

125.94 1 141.85

1

Oberbayern

1

1

1

1

105.54

7

113.95 7 121.86

7

Oberfranken

7

7

7

7

106.03

6

119.78 6 134.05

3

Oberpfalz

5

5

3

3

106.64

5

125.79 2 137.87

2

Schwaben

4

4

5

6

107.69

3

122.44 4 132.18

4

Unterfranken

3

3

4

5

108.29

2

122.60 3 131.73

5

Az 1 főre jutó GDP és növekedésének regionális összevetése alapján jól
látható, hogy a két korábban kiemelt régió nem mutat kiemelkedő
növekedési ütemet, sőt Közép-Frankföld folyamatos visszaesése figyelhető
meg a rangsorban, míg a központi régió minden vizsgált évben a
legkisebb növekedési ütemet érte el, bár így is kiemelkedik gazdasági
potenciálja alapján a bajor régiók sorából. A legdinamikusabban fejlődő
régió Alsó-Bajorország, mely az elmúlt több mint tíz év mindegyikében a
legmagasabb növekedést érte el az 1 főre jutó GDP tekintetében. A
második rendkívül gyors fejlődést mutató térség Felső-Pfalz, mely az elmúlt
néhány évben indult gyors fejlődésnek, elsősorban Regensburgnak
köszönhetően (1. táblázat).
Az egy főre jutó GDP és változása alapján 4 csoportba sorolható a 7
bajor régió. Az első az erőteljes központ, mely Felső-Bajorországot jelenti. A
második stagnáló csoportba kerül Közép-Frankföld, Svábföld és AlsóFrankföld, melyek a gazdasági növekedés tekintetében hasonlóan
jellemezhetők. A harmadik, dinamikus csoportba sorolható a két gyors
gazdasági növekedést mutató régió, Alsó-Bajorország és Felső-Pfalz. A
negyedik csoportba az elmaradt bajor régió Felső-Frankföld kerül. A régió a
II. világháborút követően Csehszlovákiával volt határos, így a befektetők
elkerülték a régiót, mely nagyban hozzájárult elmaradásához. A
Szovjetunió felbomlását követően, pedig az olcsó, de szakképzett cseh
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munkaerő hatására inkább a határ másik oldalán választottak telephelyet
a vállalatok. Ezen folyamatoknak köszönhető, hogy Felső-Frankföld
Bajorország legelmaradottabb régiója [Kovács 2014].
A regionális GDP és a gazdasági növekedés alapján kialakult négy
csoportot
és
a
jövedelemi
különbségek
alakulását
vizsgálva
megfigyelhető, hogy a sok szempontból sajátos és kiemelkedő központi
régió a jövedelmi adatok alapján is elkülönül. Ami a gazdasági, társadalmi
jelentőségéből adódik. A gazdaságilag dinamikusan növekvő két régió
esetében a területi különbségek csökkentek. A gazdaságilag stagnáló
régiókban és a legelmaradottabb Felső-Frankföldön a jövedelemi adatok
alapján a területi különbségek folyamatosan növekedetek.
Összefoglalás
A rendkívül gyors gazdasági növekedésnek az eredménye, hogy a
területi különbségek növekedtek a térségben, majd az ezredfordulót
követően, a pénzügyi-gazdasági válság alatt a tartományi adatok alapján
korábban kialakult egyenlőtelenségek csökkenése figyelhető meg.
Ugyanakkor, alacsonyabb területi szintű vizsgálatok alapján ez a
mérséklődés nem egyértelmű.
A válság időszakában körvonalazódik egy saját bajor jelenség, mely
alapján Európa egyik legfejlettebb térségében a központi régióban
megfigyelhető területi kiegyenlítődés mellett a leggyorsabban növekvő
régióban csökkennek a jövedelmi különbségek. Míg a stagnáló régióban
éppen ellenkező irányú tendenciák figyelhetők meg.
A gazdasági növekedés és a jövedelmi egyenlőtlenségek között feltárt
egybeesés további vizsgálatok tárgyát képezheti. A látszólagos
összefüggés mögöttes folyamatainak feltárásához további elemzések
szükségesek.
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Megyék szerepének változása a területfejlesztésben
Haffner Tamás
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális
Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs, Magyarország
Absztrakt
Bár a területfejlesztést a szakma, a magyarországi területfejlesztést
meghatározó jogszabály és a területfejlesztésre döntő befolyást gyakorló
szereplők más-más módon definiálják, abban azonban mindenki
álláspontja megegyezik, hogy a területfejlesztés egyike a nemzetgazdaság
sorsát és jövőjét meghatározó szakpolitikáknak. A területfejlesztési törvény
elfogadása óta számos jelentős változáson ment a területfejlesztés
intézményrendszere és forrásallokációja.
E változások közül két legkiemelkedőbb momentum a 2004-es uniós
csatlakozás, ami megnyitotta az utat az uniós pályázatokon való részvétel
előtt, illetve a területfejlesztési törvény 2011-es módosítása, amely 2012-től a
megyei önkormányzatokat a területi tervezés és területfejlesztés egyik
kulcsszereplőjévé tette. A törvénymódosítással az állam a területfejlesztési
feladatokat területi szinten a regionális- és megyei fejlesztési tanácsok
megszüntetésével 2012. január 1-jétől a megyei önkormányzatok
hatáskörébe utalta, ezzel a megyei önkormányzatok 22 évvel a
rendszerváltás után meghatározó szereplői lettek a területfejlesztésnek.
Kulcsszavak: megyei önkormányzat, területfejlesztés, területi tervezés,
decentralizáció, dekoncentráció
Bevezetés
A területfejlesztés magyarországi intézményesülése jóval megelőzte a
területfejlesztési
törvény 1996-ban történő elfogadását, sőt a
rendszerváltást is, azonban a mai értelemben vett, a helyi szereplők
igényeit és céljait középpontba helyező területfejlesztésről az 1990-es évek
közepétől beszélhetünk. A területfejlesztési törvény elfogadása óta számos
jelentős változáson ment a területfejlesztés intézményrendszere és
forrásallokációja.
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
értelmében a területfejlesztés feladata, hogy egyes térségre, vagy az
egész országra kiterjedő mértékben figyelje a társadalmi, gazdasági és
környezeti területi folyamatokat, meghatározza a rövid, közép- és hosszú
távú fejlesztési célokat, elkészítse az ezekhez kapcsolódó koncepciókat,
intézkedéseket, továbbá összehangolja és valósítsa meg a fejlesztési
programokat. A területfejlesztés azonban a törvényi definíciónál átfogóbb
és árnyaltabb tevékenység, ami tartalmazza a közösségi szférának a
különböző tevékenységek térbeli megoszlására vonatkozó valamennyi
intézkedést. Ide tartozik környezeti szempontokat szem előtt tartó
kiegyensúlyozottabb fejlesztéspolitika, a szerkezetátalakítás és az egyéb
társadalmi és gazdasági célok megvalósítására való törekvések. A
területfejlesztés integrálja a különféle területi/igazgatási tevékenységeket,
röviden összefoglalva a térhasználat tudatos irányítást határozza meg. A
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területfejlesztés a fentiek alapján, a közérdek nevében történő
jövőorientált beavatkozás, közfeladat, ami alkalmas gazdaságpolitikai és
társadalompolitikai szempontok érvényesítésére a szubszidiaritás elvének
figyelembevétele mellett. (Faragó 1987) Tehát a „területfejlesztés egy
rendkívül komplex tevékenység, amelyik magában foglalja a
foglalkozáspolitikai,
gazdaságfejlesztési
aspektusoktól
kezdve
a
környezetvédelmet, a szolgáltatásszervezést és infrastruktúrafejlesztést és
még sokféle aktivitást.” (Pálné 1994, 111.) A területfejlesztési beavatkozás
sikerességének a kulcsa, a beavatkozással érintett regionális fejlődési
folyamatok ismerete, illetve az, hogy a beavatkozást megfelelő
intézményrendszer bonyolítsa. (Enyedi 2000)
Területfejlesztési intézkedések a területfejlesztési törvény
megszületéséig
A rendszerváltást megelőzően a központosított gazdaságirányítási
rendszer működtetése a versenyképesség elvének háttérbe szorításával, s
széttagolt termelőszervezeti rendszer működtetésével mérsékelte a területi
differenciák
elmélyülését.
A budapesti
népességkoncentráció
megállítását célzó, városhiearchia kialakítását célul kitűző 1971-es Országos
Településhálózat-fejlesztési Koncepció a városhálózat fejlődését pozitívan
befolyásolta, azonban negatív hatást fejtett ki a centrumoktól távol
lehelyezkedő vidéki területekre. A fejlesztési forrásokat a megyei tanácsok
disztributálták, azonban a döntések hierarchikus módon, központosítottan,
a demokratikus érdekérvényesítést kizárva születtek.
Az 1989-1990-ben lezajló politikai és gazdasági rendszerváltás új
helyzetet teremtett. A rendszerváltást követően - más szakpolitikákhoz
hasonlóan - a területfejlesztésnek is alkalmazkodnia kellett az új
kihívásokhoz, mind gyakorlatában, mind módszertanában. A megjelenő és
tartóssá váló munkanélküliség a kevésbé fejlett vidékeket válságtérségekké
alakította, ami megkövetelte a területileg differenciált területfejlesztési
politika
megteremtésének
és
erősítésének
szükségességét.
A
rendszerváltást követő két év legmeghatározóbb központi területfejlesztési
intézkedése a kihelyezett kormányülés volt, ha a kormányzat érzékelte,
hogy valamely térségben válsággóc van kialakulóban ott kihelyezett
kormányülést tartott, ahol intézkedéscsomagot állítottak össze a térségi
válságkezeléshez. (Illés 2009) A kormány kiemelt erőfeszítéseket tett a
válságtérségek akut problémáinak kezelése érdekében, azonban az első
kormányzati ciklus minden pozitívuma ellenére a válságkezelésre szorítkozó
kormányzati politika nem tudott komolyabb sikereket felmutatni, a
regionális különbségek tovább mélyültek.(Horváth 1998)
A központi kormányzati intézkedések kevés eredményt hoztak, mely a
kormányt a helyi szereplők bevonására sarkalta. A kormányzat által
támogatott regionális fejlesztési politika megerősödésének gátját
ugyanakkor pont a helyi szereplők bevonása, a települési szint területi szint
fölé emelése jelentette. A települési önkormányzatok ugyanis
versenyhelyzetbe kerültek egymással a fejlesztési források allokálása során,
így a térségi, komplex érdekek érvényesítését háttérbe szorították az
egyéni, települési érdekek. A fejlesztési források döntő részét a politikai
lobbi erővel rendelkező nagyobb városok szerezték meg a kisebb
települések elől, így ebben a versenyben pont azok a térségek kerültek
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hátrányba, ahol kiemelten szükséges lett volna a fejlesztések végrehajtása.
E folyamat következtében a regionális politikai döntések centralizálódtak,
hatásmechanizmusuk és ellenőrizhetőségük romlott. A több mint 3 000
településsel rendelkező országban a települési szintre telepített
területfejlesztési rendszert hatékonysági, szakszerűségi és koordinációs
problémák terhelték, miközben a megyei önkormányzatok tökéletesen
alkalmasak lettek volna a feladat ellátására.
A területfejlesztési törvény elfogadását megelőzően az országgyűlés
szabályozási, elosztási hatáskörökkel, valamint a kormányzati munka
ellenőrzésével vett részt a területfejlesztésben. A kormányzaton belül a
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozott a
területfejlesztés kérdése, mely minisztérium kormányzaton belüli kis súlya
miatt a területfejlesztés ügye sem kapott hangsúlyos figyelmet. A
kormányzat az ágazati prioritások érvényesítését és a térségi válságkezelő
programok végrehajtását helyezte előtérbe. Önkormányzati szinten a
nyugati példáktól eltérően nem a megyei önkormányzatok, hanem a
települési önkormányzatok lettek a területfejlesztési feladatok címzettjei.
Bár a megyei önkormányzatok számára az ún. hatásköri törvény 13
delegálta a területfejlesztéssel és településrendezéssel, továbbá a
környezett
épített
és
természetes
elemeinek
védelmével,
összehangolásával kapcsolatos feladatokat. A hatáskör azonban
elsősorban koordinatív volt, a törvény sem tervezési hatáskört, sem pedig
forrást nem rendelet a feladat mögé, ezzel gyakorlatilag formálissá téve a
megyék szerepét a területi tervezésben.
A területi koordinációt igénylő feladatokat a megyei önkormányzatok
helyett dekoncentrált államigazgatási szervek látták el. A megyei
önkormányzatokat mellőző, s a feladatokat nem erre a célra létrehozott
dekoncentrált
államigazgatási
szervekhez
való
delegálásának
következtében a ciklus végére sem sikerült megfelelő területi koordinációt
megteremteni. (Pálné 1999)
Területfejlesztési törvény kidolgozása
Az 1994-es választásokat követően az új kormányzat a területfejlesztést
állami és önkormányzati közös feladatként deklarálta, melynek fedezetét,
az állami és a helyi szereplők közösen finanszírozzák, a döntéshozásban a
partnerségi és szubszidiaritási elvek érvényesítésével. (Horváth 1998) Az
önkormányzati törvény 14 módosításával az Országgyűlés bővítette a
megyei önkormányzatok területfejlesztési feladatait, elismerve a
területrendezés, környezetvédelem, idegenforgalom, foglalkoztatáspolitika
területi koordinációját területi önkormányzati hatáskörként. Forrást azonban
továbbra se kaptak a feladat ellátásához, így a megyei önkormányzatok
továbbra sem játszhattak meghatározó szerepet a területfejlesztési
döntésekben.
A területfejlesztési törvény megszületését ellentmondásos szakmai és
politikai elvárások nehezítették. A kényszerű kompromisszumok árán
megszülető törvény megteremtette a területfejlesztés és területrendezés
feladatainak törvényi szabályozását, továbbá intézményesítette a
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
14 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
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korábban hiányzó integrációt és kooperációt a különböző szektorok és
igazgatási szinte között, s megindította a döntéshozatali rendszer
decentralizációját. A törvény megerősítette a regionális politika
gazdaságfejlesztési dimenzióját, valamint alapvető követelményként
határozta meg a fenntartó fejlődés és a méltányosság és kiegyenlítés
követelményét. A törvény amellett, hogy meghatározta a területrendezés
és területfejlesztés céljait és feladatait, meghatározta e két terület
kapcsolódási pontjait. (Kőszegfalvi 2009)
A területfejlesztés legmagasabb rangú irányító szervezete továbbra is
az Országgyűlés maradt. A Parlament az alapvető elosztói- és szabályozói
hatásköröket birtokolta, melyek közül kiemelkedik az Országos
Területfejlesztési Koncepciónak (OTFK) elfogadása és a források
meghatározásának hatásköre. Ugyanakkor az operatív irányítási
feladatokat a Kormány látta el. Feladatai közül kiemelkedett – a döntéselőkészítés mellett – a fejlesztési eszközök összehangolásáról és
decentralizálásáról való döntés lehetősége, illetve a végrehajtási szabályok
megalkotásának feladata.
Az területfejlesztési törvény amellett, hogy törvényi szintre emelte a
területfejlesztés kérdésének kezelését, a területfejlesztési intézményrendszer
kialakításával ért el igazi elmozdulást. A jogszabály létrehozta az Országos
Területfejlesztési Tanácsot (OTFT) az érdekegyeztetés, az érdekképviselet és
érdekérvényesítés magas szintű fórumaként. A területfejlesztési törvény
kialakította az egész ország területét lefedő, megyei és regionális szintű
decentralizált, döntési hatáskörrel rendelkező, partnerség elvére épülő
intézményrendszert.
A területfejlesztési törvény kidolgozása során a jogalkotó akceptálta a
korábban zajló megyevitáknak azon konklúzióját, hogy megyék, mint
területi egységek nem tudnak regionális funkciókat betölteni, ezért
szükséges a megyéknél nagyobb területi egységek, régiók kialakítása. A
jogszabály magába foglalt minden a korábbiakban bevezetett
térfogalmat, melyek közül sok nem rendelkezett egyértelmű területi
lehatárolással. A törvény nem adott egyértelmű régió fogalmat, különböző
típusú régiókat meghatározva elbizonytalanította a régióképzés
metódusát. A tervezési-statisztikai régiók tervezési és statisztikai célokat
szolgáltak, alkalmazkodva a megyei közigazgatási egységek határaihoz.
Az Országgyűlés az OTFK elfogadásával 7 tervezési-statisztikai régiót
határozott meg, amik később a területi nomenklatúra NUTS II szintjeként
meghatározó szintjévé váltak a hazai tervezésnek és fejlesztésnek. Emellett
a törvény létrehozta az úgynevezett fejlesztési régiókat is. A törvény azzal,
hogy bár megkülönböztette a két régiótípust, de azzal, hogy nem tisztázta
azok egymáshoz való viszonyát, gátolta a regionális tervezési és fejlesztési
szint meghonosodását és megszilárdulását Magyarországon. A törvény
meghatározta a területfejlesztés szempontjából kiemelten kezelendő,
beavatkozásra szoruló térségtípusokat, azonban emellett olyan
térkategóriákat is megfogalmazott, melyeket nem definiált. (Kőszegfalvi
2009; Pálné 2000a)
A régiófogalom pluralizmusát tovább erősítette az idegenforgalom
területi
irányításának
korszerűsítéséről
szóló
1007/1998.
(I. 23.)
Kormányrendelet, ami a meglévő régiókategóriák mellett létrehozta az
azoktól eltérő területi lehatárolással rendelkező idegenforgalmi régiókat.
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1998-ban a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
felkérésére az MTA Regionális Kutatások Központjában (Pálné Kovács 2000)
zajló kutatás megállapította, hogy az ellentmondásos szabályozás ellenére
1997-re szinte az ország teljes területén létrejöttek a regionális
területfejlesztési tanácsok, melyek működési területe csak részben egyezett
meg a NUTS II régiókkal. A létrejött tanácsok üléseket ritkán tartottak,
tekintve, hogy néhány kis súlyú hatáskörön kívül nem rendelkeztek
feladatokkal. Egységes szabályozás hiányában eltérő méretű és jogi
státuszú munkaszervezetek jöttek létre, sok esetben önálló jogi személyiség
nélkül.
A regionális területfejlesztési tanácsokkal ellentétben, ahol a jogszabály
csak meghatározott tanácsok létrehozatalát írta elő kötelező erővel, a
megyei területfejlesztési tanácsokat kötelezően létre kellett hozni. A
jogalkotó e szervezeteket bízta meg a decentralizált fejlesztési források
elosztásával, a stratégiai dokumentumok véleményezésével, továbbá
válságkezelő intézkedések kezdeményezésével. A regionális és a megyei
tanácsok feladatstruktúráját áttekintve látható, hogy a területfejlesztési
törvény a megyei területfejlesztési tanácsokat emelte kulcspozícióba. A
tanácsok elosztási politikáját az alkudozás, a kompromisszumkeresés
jellemezte, mely során törekedtek kiemelt figyelmet fordítani az
infrastruktúra fejlesztésre és munkahelyteremtésre. A források elosztásában
a decentralizáció elve azonban csak korlátozottan érvényesült. A források
elosztásába a Kormányzat folyamatosan módosuló végrehajtási
utasításokkal indirekt, míg a miniszteri vétő és felfüggesztési jog
gyakorlásával direkt módon is be tudott avatkozni. (Kőszegfalvi 2009)
Az új intézményrendszer teljesen megfelelt az Európai Unió
követelményrendszerének, emellett keretet és lehetőséget biztosított a
különböző szektorok és szintek közötti párbeszéd és együttműködés
megteremtéséhez, továbbá hozzájárult a különböző szintek és szereplők
közötti valós munkamegosztás megteremtéséhez.
Megfelelő
végrehajtási
rendelkezések
hiányában
azonban
párhuzamosságok jöttek létre, miközben egyes feladatok delegálása nem
valósult meg az intézményrendszeren belül. A legteljesebb körű
szabályozás a területfejlesztési forráselosztásban került kidolgozásra. A
területfejlesztési tanácsok forráselosztására vonatkozó szabályok rendkívül
szigorú tartalmi és formai rendelkezéseket tartalmaztak, azonban a
tanácsok feletti gazdasági és törvényességi ellenőrzés rendszere nem került
kidolgozásra.
A területfejlesztési törvény elfogadásának - a várakozásokkal
ellentétben - a megyei önkormányzatok nem nyertesei, hanem vesztesei
lettek. A döntésekbe való beleszólásuk elnökük útján valósult meg, akik
hivatalból, vagy delegálás útján vettek részt a fejlesztési tanácsok
működésében. Összességében azonban elmondható, hogy továbbra is
csak mellékszereplők maradtak a területfejlesztésben.
Regionális önkormányzatok koncepciója
A regionális önkormányzatok létrehozásának szándéka kiemelt
célkitűzésként szerepelt a 2005-ben elfogadott OTFK-ban, azonban már ezt
megelőzően bekerült a politikai köztudatba. (Pálné 2012) A regionális
önkormányzatok kialakítására a Belügyminisztérium Idea elnevezésű
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munkacsoportja dolgozta ki a Kormány szakmai koncepcióját. A vitaanyag
„A helyi közigazgatás reformjának második lépcsőjében a településeket
meghaladó területi szintek és az ott célszerűen ellátható közösségi
funkciókör megreformálása” 15 érdekében a strukturális problémák és
esélyek megfogalmazására, kezelésére alkalmas, helyi önkormányzati
rendszer hiányzó erős középszintjének létrehozását javasolta. A
közigazgatási
reform keretében létrejöttek volna a regionális
önkormányzatok, mint önálló hatáskörrel és költségvetéssel rendelkező,
általános választásokon választott testületek által vezetett közigazgatási
szervek, akik kiemelt szerepet kaptak volna az európai Unió strukturális
alapjaiból való források elosztása és felhasználása területén. A koncepció
kilátásba helyzete, hogy a 2007-2013 Európai Uniós tervezési ciklus
regionális operatív programjai tekintetében a regionális önkormányzatok
irányító hatósági, vagy közreműködő szervezeti és/vagy monitoring
bizottsági feladatokat láthattak volna el. A területi önkormányzati rendszer
megkettőződésének elkerülése érdekében a megyétől minden
területfejlesztéssel kapcsolatos feladat és hatáskör elkerült volna, a megyei
önkormányzatok gyakorlatilag kizárólag intézményfenntartói feladatokat
láttak volna el.
A koncepció időterve alapján a 2002-2006 kormányzati ciklusban sor
került volna az önkormányzati törvény módosítására, melyet követően a
2006-os önkormányzati választásokat követően álltak volna fel az új
regionális önkormányzatok. Végül az országgyűlési választásokat követően,
2006 júniusában került sor a regionális önkormányzatokat létrehozó
törvényjavaslat beterjesztésére. A kormányzat az országgyűlési kudarc
ellenére sem tett le a regionalizációs törekvéseiről, s azt a dekoncentrált
államigazgatási szervek esetén végre is hajtotta. (Lampert 2014) A megyei
önkormányzatok szerepe tovább csökkent a területfejlesztés és a
forráselosztás tekintetében, így a területi szint jelentősége nemcsak a
regionális önkormányzatok kialakítását szorgalmazó koncepcióban
foglaltakhoz képest, hanem a korábbi feladat- és hatáskörökhöz
viszonyítva is csökkent.
A területfejlesztési intézményrendszer reformja
A 2010-es országgyűlési választások után megalakult kormány
ismételten napirendjére tűzte a területfejlesztés kérdését. Megállapításra
került, hogy a területfejlesztési törvény számos módosítása következtében
elvesztette belső koherenciáját, logikai összefüggései számos helyen
megbomlottak. A törvény és a kapcsolódó jogszabályok az
intézményrendszer működése során számos párhuzamosságot generáltak:

Megyei szinten a jogszabály létrehozta a megyei területfejlesztési
tanácsokat, amelyek 1996-tól 1998-ig kizárólagosan, 1998-tól 2006-ig a
regionális fejlesztési tanácsokkal párhuzamosan látták el a hazai
decentralizált
területfejlesztési
források
kezelésével
kapcsolatos
feladatokat. Ezek regionális szintre helyezésével párhuzamosan a megyei
szintű területfejlesztési feladatok fokozatosan kiüresedtek, a megyei
önkormányzatok területfejlesztési és területrendezési tevékenysége
elsősorban a területrendezési terv készítésére korlátozódott.
A regionális intézményrendszer kiépítése (2003): A Közigazgatási Szolgáltatások Korszerűsítési
Programja, Belügyminisztérium, Idea munkacsoport.4. p.
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Regionális szinten a regionális fejlesztési tanácsok 2001-től
fokozatosan átvették a hazai decentralizált források kezelését egészen
2009-ig, amikortól új hazai források nem által a tanács rendelkezésére, így
azok léte részben okafogyottá vált.
A fenti anomáliák megszüntetése érdekében a törvény 2011.
decemberi módosításával az állam a területfejlesztési feladatokat területi
szinten a regionális- és megyei fejlesztési tanácsok megszüntetésével a
megyei önkormányzatok hatáskörébe utalta. A regionális és megyei
területfejlesztési tanácsok jogutódjává a területileg érintett megyei
önkormányzatok váltak.
Az új törvény ismét beemelte a megyei önkormányzatokat a
területfejlesztés és területi tervezés intézményrendszerébe, azonban a
megyei
önkormányzatok
konkrét
feladatairól
a
törvényi
meghatározásokon túl, egyelőre keveset tudunk. Megemlítésre került
szerepük a forráselosztás és az operatív programok végrehajtása terén,
azonban a konkrét feladatok és hatáskörök egyelőre az önkormányzati
döntéshozók előtt sem ismertek. (Pálné 2012a) Ezek hiányában a megyei
önkormányzatok szervezeti felkészültsége is erősen hiányos, s várhatóan a
konkrét feladatok megismerése előtt nem is fog tudni megkezdődni.
Összegzés
A megyei önkormányzatok területfejlesztésben, területrendezésben és
területi tervezésben játszott szerepéről a rendszerváltás óta zajlik szakmai és
politikai vita. A megyei önkormányzatok területfejlesztési funkcióinak
kialakítását, és változásait leginkább a politikai-hatalmi célkitűzések
határozták meg, míg az ellátandó feladatok célszerűsége, minősége
másodlagos szempont volt. A megyei önkormányzatok szerepe és feladata
a területfejlesztési törvény elfogadását követően fokozatosan sorvadt el,
mígnem a 2000-es évek elején már a megyei önkormányzati rendszer
megszüntetése és regionális alapon történő újjászervezése adta a regnáló
kormányzat területi önkormányzati rendszer megreformálását jelentő
koncepcióját. Bár a regionális önkormányzatok nem jöttek létre, s a megyei
önkormányzatok megmaradtak, azonban szerepüket a kormányzat
egyszerű intézményfenntartóvá minősítette vissza.
A megyei önkormányzatok rehabilitását a területfejlesztési törvény
2011-es módosítása hozta meg, amikor a komoly párhuzamosságokat
jelentő területfejlesztési intézményrendszer átstrukturálását követően a
megyei önkormányzatok elfoglalták méltó helyüket a területfejlesztési
intézményrendszerben. Bár a területfejlesztés intézményrendszere jelentős
centralizáción esett át, azonban a megyei önkormányzatok jelenléte, s
szakmai remények szerinti érdemi befolyásoló szerepe erősíteni fogja tudni
a területfejlesztési döntések szubszidiaritás elvén nyugvó meghozatalát.
A megyei önkormányzatok a törvénymódosítás után megkezdték a
felkészülést az új feladatok ellátására. 2012 óta a megyei önkormányzatok
elfogadták területfejlesztési koncepciójukat és programjukat, valamint
megkezdték és lassan befejezik integrált területi programjaik elkészítését.
Bár a jelek biztatók, de egyelőre még a megyei önkormányzatok sem
rendelkeznek pontos információkkal a 2014-2020-as időszakhoz kapcsolódó
feladatuk és hatáskörük tekintetében.
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Magyarország és Szerbia közlekedéshálózatának kiépítettsége és a
régiók fejlettsége közötti összefüggések
Kovács Áron
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális
Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs, Magyarország
Bozóti András
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális
Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs, Magyarország
Absztrakt
A tanulmány célja, hogy rámutasson, hogy milyen tényezők
befolyásolják a közlekedés alágazatok fejlődését. Továbbá milyen
változások szükségesek ahhoz, hogy a régiókban a közlekedés pozitív
hatását fejtsen ki? Milyen kapcsolódási lehetőségek vannak az egyes
közlekedési módozatok (alágazatok) között? Az empirikus elemzés
eszközéül a komplex közlekedés hálózati - (TRANS) és 9 társadalmi,
gazdasági mutatót (KSH és a Szerb Statisztikai Hivatal Évkönyveinek
elérhető adatai alapján) alkalmaztunk. A mutató a különböző
közlekedéshálózatok kiépítettségének szintjét teszi összehasonlíthatóvá.
Általa a területi különbségek megfoghatóbbá, valamint más területi
adottságokkal összehasonlíthatóvá váltak. Az elemzés bemutatja
Magyarország és Szerbia közlekedési alágazatainak regionális fejlettségét
és különböző gazdasági, társadalmi mutatók közötti kapcsolat szorosságát
valamint irányát. A gazdasági, társadalmi mutatók és a közlekedés
fejlettségének kölcsönhatásait korrelációelemzéssel tártuk fel. A
fejlettségbeli
hasonlóságok
és
különbségek
bemutatásaként
klaszteranalízissel a régiókat csoportokba rendeztük. A klaszterelemzés is
rámutatott a két ország régiói közötti különbség mértékére.
Kulcsszavak: Magyarország, Szerbia, közlekedés, regionális hatás, TRANS
mutató
Bevezetés
Jelen tanulmány két szomszédos ország közlekedéshálózatát hasonlítja
össze annak fejlettsége szempontjából. A közelmúltban jelentek meg a
közlekedés hatását vizsgáló elemzések (Erdősi, 2000; Fleischer, 2003;
Kálnoki, 2003; Németh, 2005; Tóth, Kincses, 2007 stb.), azonban a pontos
összefüggésrendszer a regionális infrastruktúra és a területi fejlődés között
még nem tisztázott (Diamond, Spence 1984; Bryan et al., 1997). A kérdés
még mindig nyitott, hogy az infrastruktúra megléte generálja a gazdasági
növekedést, vagy fordítva, a gazdasági növekedés igényli az
infrastruktúrakiépülését (Wang, 2002). Az biztosan állítható, hogy a
közlekedés és a regionális fejlődés kapcsolatban áll egymással, ugyanis a
közlekedés alágazatainak (különösen a légi közlekedés) színvonala
közvetlenül hozzájárul egy térség jövedelemtermeléséhez (Lengyel, 2003),
ami pedig a régió fejlettségének egyik legfontosabb ismérve. E tanulmány
célja, hogy feltárja a közlekedéshálózat és a régiók fejlettségi szintjei közötti
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összefüggéseket, illetve megválaszolja azt a kérdést, hogy a közlekedési
alágazatok külön-külön és együttesen milyen mértékben hatnak ki a
területeik fejlettségére?
Az egyes közlekedési alágazatok fejlettségének szintje azonban
eltérően befolyásolja a gazdasági növekedést (Ingram, Liu 1998; Dargay,
Dermot, 1999). E probléma feloldása érdekében a komplex közlekedési
hálózati (TRANS) mutatót számszerűsítettük, mely kiválóan alkalmas a
multimodális szállítás vizsgálatára.
A komplex közlekedési hálózati (TRANS) mutató területi különbségei
Magyarország és Szerbia régiói között
A két régió közlekedési adottságainak összehasonlításához (NUTS 3-as)
Magyarországon a megyék, Szerbiában a körzetek szintjét választottuk. Az
eltérő közlekedéskiépítettség összehasonlításához a „komplex közlekedési
hálózati (TRANS) mutatót” 16 (Veres, 2004) alkalmaztuk. A mutató a
különbségek megfoghatóbbá, valamint más területi adottságokkal
összehasonlíthatóvá válnak. A két ország jelen közlekedési adottságaival
foglalkozik és a vizsgálódás is csak a két ország összehasonlítására
törekszik.17
A megyék és körzetek közlekedéshálózat elemzéséhez a következő
alapadatokra volt szükség:
V
– a teljes vasúthossz (km)
VV
– a villamosított pályák aránya (%)
U
– a közutak teljes hossza (km)
AU
– az autópálya hálózat részaránya a közúthálózatból (%)
F
– a vízi utak hossza (km)
R
– a repülőterek összes utasforgalma (fő)
Az adatok többségét a KSH és a Szerb Statisztikai hivatal 2012. 2013. évi
évkönyvei szolgáltatták. Bizonyos tételek - mint a villamosított vonalak
aránya, a vízi utak hossza - a saját számításainkra támaszkodtunk. A
számításokhoz az open street18 állandóan frissülő térképeket és Qgis 2.4.0.19
térképszerkesztőt használtuk.
A közlekedés tényadataiból (terület (T) és népesség (N) súlyozása
nélkül) is világosan megmutatkoznak az egyes régiók közötti infrastrukturális
ellátottsági különbségek. Egyes régiók között a közlekedéshálózat
hosszának különbsége eléri az öt-hatszorosát is (ha eltekintünk a légi
forgalomtól), ezért a közlekedési adatokat az „Engel-féle” kombinált
mutató alapján (Tánczos, 1995; Veres, 2004) külön-külön területük és
népességük alapján súlyoztuk.

A „komplex közlekedési hálózati mutatót (TRANS) részletesen Veres L. (2004): „Közlekedési
rendszerek a regionális fejlesztési stratégiában” című könyvében részletezi.
17 Jövőbeli kutatási irány a dolgozat statikusságának feloldása, mely által a közlekedésadottság
változás nagysága és iránya feltárható.
18 Az ingyenes térképeket a http://download.geofabrik.de/europe/ portál szolgáltatja.
19
A
térképszerkesztő
nyílt
hozzáférésű,
letölthető
a
következő
oldalról:
https://www.qgis.org/en/site/index.html
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A közút esetében ez következő formában:
𝑈
𝑈𝐾 =
(𝑇𝑥𝑁)0,5
ahol:
UK – kombinált közúthálózati mutató,
U
– közút hossza (km),
T
– terület (100 km2),
N
– népességszám (1.000 fő).
A kapott mutatókat az értékelhetőség és összevonhatóság miatt a
„Benett-módszer” segítségével normalizáltuk20, melyet a következő képlet
fejez ki:
UK − MIN(UK)
𝐼𝑁D (U) =
MAX(UK) − MIN(UK)
ahol:
IND (U)
– normalizált kombinált közút index,
UK
– kombinált közúthálózati mutató,
MAX (UK)
– a kombinált közúthálózati
mutató legnagyobb értéke a vizsgált területek
között,
MIN (UK)
– a kombinált közúthálózati
mutató legkisebb értéke a vizsgált területek
között.
A két ország teljes területét elemezésekor (1. ábra), Magyarország
esetében várható volt, hogy Budapest a nagyon fejlett (TRANS értéke
0,4179 és 0,4978 közötti) közlekedési ellátottsági mutatók kategóriába fog
esni, ugyanis egy tetramodális logisztikai rendszer megformálója (légi
fogalom, dunai kikötő, vasúti terminál és négy irányból érkező „helsinki”
közúti folyosót kapcsol össze). Szerbia esetében nem a fővárosa Belgrád
(TRANS értéke 0,3796) a legfejlettebb, hanem a Podunavlje körzet (TRANS
értéke 0,4649). A körzetben a légi szállításon kívül minden közlekedési
csomópont összpontosul, mert ezen a 7-es és a 10-es közlekedési folyosó is
áthalad. Szerbia a meglévő közlekedési adottságait aknázta ki, amikor a
régió legjelentősebb belvízi kikötőjét Szendrődön kiépítette. A TRANS
mutató jól jelzi azokat a potenciális területeket ahol érdemes az
multimodális szállításhoz szükséges infrastruktúra kiépítésére összpontosítani.
Ilyen terület Szerbiában még Belgrád, Kolubara, Zlatibor és Pećina körzetei.
Magyarországon Győr-Moson-Sopron megyének van fejlett komplex
közlekedés hálózati mutatója (TRANS értéke 0,3554) amit a nyugati
határrész közelségének és az új Bécs-Pozsony-Brno-Győr fejlesztési pólus
kialakulásának (mint a Kelet-Közép-Európa fejlődési tengelynek) köszönhet.
Egyre szorosabbá válik az Észak-Dunántúl és Budapest közötti gazdasági,
közlekedési munkamegosztás. A Borsod-Abaúj-Zemplén megye a komplex
közlekedési hálózati mutatójának a közepesen fejlett értékét a 194 km
villamosított vasútvonalának, 2,7% autópálya és autóút (elsősorban az M3as ás M30-asnak) részarányának, valamint a Tisza folyó hajózhatóságának
(nincs menetrendszerű közlekedés) köszönheti. Viszont Budapest (Pest, Fejér
Normalizálás vagy más szóval standardizálás a komplex mutatóknál alkalmazzák pl. HDI (Human
Develoment Index) a változók minimumtól való távolságát, ahol a maximum a felső határ („minmax” módszer).
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és Bács-Kiskun megyék) körül kialakult egy gazdasági agglomerációs
gyűrű, amelynek a közlekedés fejlettsége szintén a közepes fejlettségi
szintet éri el. Ezek a területek az egész országnak nyújtanak jól prosperáló
területeket és egyben „hidat” vagy „kaput” képeznek Budapest és a
fejletlenebb régiók között, amelyek nemzetközinek és hazainak egyaránt
tekinthetők (Barta, 2002). Ebben a gyűrűben megjelennek olyan
nemzetközi szállítmányozó cégek raktárbázisai, amelyek áru-összegyűjtő és
szétosztó funkciót töltenek be.
1. ábra Magyarország és Szerbia régióinak a komplex közlekedés hálózati
(TRANS) mutatója
Forrás: a szerzők saját szerkesztése a TRANS mutató felhasználásával
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A komplex közlekedési hálózati mutató elemeire végzett klaszterelemzés
bemutatása Magyarország és Szerbia régióinak példáján
A klaszterelemzés célja, hogy a hasonló fejlettségű közlekedési
infrastruktúrák mutatói egy csoportba kerüljenek, így az országokra,
régiókra vonatkozó alágazati vizsgálatot lehessen lefolytatni. Továbbá
kimutassa azokat a régiókat, amelyek a közlekedés hálózati tényezőiben
leginkább hasonlítanak egymásra (Bálint, 2009).
1. táblázat: A korrelációelemzésnél használt gazdasági- és társadalmi
tényezők
Forrás: a szerzők saját szerkesztése
Ssz.

Tényező

Értéke

1.

Keresetek nagysága

euró

2.

Éves beruházások átlagos nagysága

euró

3.

A foglalkoztatottság nagysága

fő

4.

Munkanélküliek száma

fő

5.

Lakosság gépjármű ellátottsága

db

6.

Újonnan épült lakások száma

db

7.

Turista érkezések száma

fő

8.

Vendégéjszakák száma

éj

9.

Általános (házi) orvosok száma

fő

2.1. A kapott klaszterek bemutatása
1.
klaszter:
Ezt a klasztert csak egy területi egység; Budapest képezi (2. ábra). A
fejlett közlekedéshálózati mutatók az autópálya és villamosított
vasútvonalak arányában, valamint a légi forgalom tekintetében
mutatkoznak meg. A többi közlekedéshálózati érték a többi klaszter
csoporthoz viszonyítva alacsonyabb. Emellett minden társadalmi,
gazdasági mutató értéke kiemelkedik a többi közül. A fejlettség
mérőfokához a két ország tekintetében a fejlett személy- és áruszállítást
biztosító hálózatok köthetők, az általános infrastruktúrák ellátottsági szintje
kevésbé.
2.
klaszter:
Ebben a csoportban Szerbia legfejlettebb régiója, Belgrád szerepel.
Hasonlóan az előző klaszterhez, a többi három (harmadik, negyedik és
ötödik) klaszterhez viszonyítva kiemelkedő a villamosított vasútvonalak
aránya, a hajózható utak hossza (Duna) és a légi közlekedés forgalma. A
szerb fővárosra az autópályák aránya csupán 1,93%-a, így Budapesthez
mérten a társadalmi-, gazdasági mutatók alacsonyabbak, de a szerb
régiókhoz viszonyítva ez az érték a legmagasabb.
A turista-mutatók (vendégek és vendégéjszakák száma) értékei ebbe a
két régióban (Budapest és Belgrád) kiugróan magasak, vagyis a turizmus fő
tevékenységei a fővárosokba koncentrálódnak. A többi klaszternél már a
mutatók jelentős szórást (egymás közötti eltérést) mutatnak.
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3.
klaszter:
A csoportba 14 régió tartozik; Szerbiából (a Vajdaságból) csak egy
körzet Szerémség, a többit magyarországi megyék alkotják. Ennek a
csoportnak a közlekedési mutatók szerint legalább egy közlekedési hálózati
mutatója fejlett, ez általában az autópályák aránya (átlagban 3,6%) vagy
a vízi utak hossza (átlagban 92 km). A többi közlekedési ellátási mutató jelentős szórásuk miatt - nehezen értékelhető. A gazdasági és a társadalmi
mutatók átlagosan a negyedik és az ötödik klasztertől jobbak.21
4.
klaszter:
A program a 4. klaszterbe szintén 14 régiót sorolt be, ebből csak egy
magyarországi; Veszprém, a többit szerb körzet képezi. Ebben a
csoportban a villamosított vasút aránya átlagosan magas (90%-os). A többi
mutató az előző klaszterekhez képest alacsonyabb, ahogy a társadalmi és
gazdasági mutatók is.
5.
klaszter:
Ez a csoportot legtöbb elemszámból tevődik össze, összesen 17
régióból (5 magyar és 11 szerb). Ezek rendelkeznek a legfejletlenebb
közlekedési ellátottsággal. Ha a két leggyengébb teljesítő klasztert, a
negyediket és az ötödiket összehasonlítjuk, érdekes különbségek jelennek
meg. Az ötödik. klaszterben a vasút és a vízi utak hossza átlagosan
magasabb, viszont a többi közlekedési hálózati mutató esetében
alacsonyabb értékek figyelhetők meg. A gazdasági mutatóknál a
keresetek és a beruházások nagysága átlagosan magasabb, míg, a
munkanélküliek száma alacsonyabb a negyedik klaszterhez viszonyítva. Az
ötödik klaszterben átlagosan több vendég érkezik, viszont kevesebb
vendégéjszakát töltenek el, mint a negyedik klasztert alkotó régiókban, de
ezeknek az értékeknek a szóródása jelentős, ezért a további
megállapításokhoz mélyrehatóbb (célzott) vizsgálat lenne szükséges.

Az éves befektetések, az átlag keresetek, a foglalkoztatottság nagysága valamint a gépjármű
ellátottság, az újonnan épített lakások, az általános (házi) orvosok, a vendégek és vendégéjszakák
száma magasabb, míg a munkanélküliek száma alacsonyabb.
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2. ábra Magyarország és Szerbia komplex közlekedési hálózati (TRANS)
mutatóinak a klasztervizsgálat eredményei régiók szerinti bontásban
Forrás: a szerzők saját szerkesztése

A komplex közlekedési hálózati mutató elemei és főbb gazdasági-,
társadalmi mutatók összefüggéseinek a bemutatása korrelációelemzéssel
Magyarország és Szerbia régióinak példáján
Az előző vizsgálatok rámutattak arra, hogy jelentős területi különbségek
mutatkoznak a komplex közlekedési hálózatok kiépítettsége, valamint a
mutatót alkotó tényezők azonos ismérvei között, ugyanakkor a vizsgálat
nem adott információt a TRANS mutató egyes alkotóelemei és főbb
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gazdasági-, társadalmi tényezők közötti kapcsolatuk szorosságáról és
irányáról. Az elemzéshez rangkorrelációt alkalmaztuk, mely az egyes
régiókra jellemző értékek helyett – a kapcsolat megállapításakor - azok
rangsorban elfoglalt helyét veszi figyelembe. A társadalmi- és gazdasági
tényezők közül korlátozottan 22 regionális szinten a legfrissebbek 2011. évi
adatok álltak rendelkezésünkre (1. táblázat).
2. táblázat: A társadalmi és gazdasági mutatók valamint a TRANS és
komponensei közötti közepes erősségű (0,3-0,7) kapcsolat
Forrás: a szerzők saját szerkesztése a TRANS és komponensei
felhasználásával
Tényező

TRANS

(V) (VV%) (U) (AU%) (F)

(R)

Keresetek nagysága
Éves beruházás átlagos
nagysága
A foglalkoztatottság
nagysága

0,459 0,506
0,576

Munkanélküliek száma
Lakosság gépjárműellátottsága
Újonnan épült lakások
száma

0,450

0,619

0,401

0,554

Turistaérkezések száma

0,604

Vendégéjszakák száma

0,416

Általános (házi) orvosok
száma

0,495 0,354 0,472
0,460
0,627 0,571 0,390
0,460

0,364 0,558

0,372
0,429
0,484

A TRANS mutató, amely a közúti-, vasúti-, vízi- és légi közlekedés hálózat
adatait tartalmazza közepes erősségű kapcsolatban áll a foglalkoztatottak
számával (0,459), az éves a beruházások éves átlagos nagyságával (0,364)
valamint a lakosság gépjármű ellátottságával (0,450) és az újonnan épült
lakások számával (0,401). Ezzel szemben a turizmus mutatói (vendégek és
vendégéjszakák száma) csak gyenge kapcsolatot mutatnak (2. táblázat).
Egy régió közlekedésének kiépítettsége szorosan összefügg a beruházások
nagyságával és ebből következően a foglalkoztatottak számával.
A vasút egykor a régiók fejlődésének motorját képezte. A vizsgálat
alapján hatásuk a mai napig érezhető. A vasútvonalak hossza (IND_V)
közepes erősségű kapcsolatban van a átlagos éves beruházások éves
átlagos (0,558) és a foglalkoztatottság nagyságával (0,506) valamint
fordított arányban a munkanélküliséggel (-0,576). A vasútnak még mindig
nagy szerepe van a turizmus fellendülésében, az utazási lehetőségek
kibővülésében, az üzleti utak mellett a pihenésre kiválasztott úti célok
elérésében. A vasúti infrastruktúra hálózatánál jelenik meg a legszorosabb
kapcsolat a vendégek (0,604) és a vendégéjszakák számával (0,416). A
vendégéjszakák számának korrelációs együtthatója azért alacsonyabb,
A Szerb Statisztikai Hivatal kizárólag regionális (körzeti) szinten néhány főbb mutatót közöl. A
vizsgálatba a legfontosabbakat vontuk be.
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mert a közlekedés nem akkor mértékben befolyásolja, mint a
vendégforgalom méretét, mivel a közlekedés az alakulására jelentős
hatással van a nyújtott szolgáltatások (ár/minőség) szintvonala is. A
villamosított vasútvonalak aránya (IND_VV_%) nem mutat jelentős
kapcsolatot egyik gazdasági- és társadalmi mutatóval sem (ez alól kivétel
az újonnan épített lakások száma (0,554)).
A közutak hosszának mutatója (IND_U) közepes, de ellentétes
kapcsolatban áll a beruházások éves átlagos nagyságával (-0,460), a
foglalkoztatottság (-0,460) és az általános orvosok számával (-0,484). Azt
jelenti, hogy ahol több az alsóbbrendű út23 (a teljes közúthálózat hosszának
túlnyomó részét az alsóbbrendű utak alkotják) ott a felsorolt mutatók is
alacsonyabbak. A régiók fejlettségére nagyobb hatással vannak a
magasabb szintű közúthálózati infrastruktúrák, mint pl. az autópályák és
gyorsforgalmi utak. Az autópályák aránya (IND_AU_%) közepes
kapcsolatban áll a beruházások éves átlagos nagyságával (0,495), a
foglalkoztatottak számával (0,627) és a lakosság gépjármű ellátottságával
(0,619). Egy régióban a lakosság átlagos keresetének nagyságára (0,002),
szinte semmilyen hatással nincs és a turizmus mutatóival való kapcsolata is
gyenge.
A vízi közlekedés (IND_F) adottságait elsősorban természeti tényezők
befolyásolják (folyó kanyargása, mederadottság, folyási sebesség, stb.) A
régiók vízi útjainak hossza a foglalkoztatottsággal lazább kapcsolatban áll
(0,353), mint a vasúti és közúti közlekedés esetében, viszont a beruházások
nagyságával (0,571) szorosan korrelál. A Magyarország és Szerbia folyóihoz
és szűk környezetéhez köthető turisztikai kínálat relatíve fejletlen, így a vízi
utak hossza és a turisztikai mutatók közötti kapcsolat is gyengének
mondható.
A légi közlekedéssel (IND_R) ellátottság egyfajta mérőszáma a régiók
fejlettségének, mert a légi utas szállítás elsősorban nemzetközi üzleti
kapcsolatokra vagy a régió fejlett turisztikai vonzóerejére (pl. Sármellék)
utal, illetve azon alapszik. A légi közlekedéssel rendelkező régiók közepes
erősségű kapcsolatban állnak a foglalkoztatottsággal (0,390) és valamivel
erősebben (0,472) a beruházások éves átlagos nagyságával. A repülőterek
jelentős mértékben nem hatnak ki a munkanélküliek számának (0,153)
alakulására - mivel az infrastruktúra üzemeltetéséhez csak kevés
munkaerőre van szükség, - viszont annál nagyobb szerepet játszik a
turizmus alakulásában. A közlekedésmódok közül a légi közlekedés
mutatójának van a legerősebb kapcsolata a vendégéjszakák számával
(0,429). A turisták számára a vasút után a légi közlekedésnek kedvező
hatása bír, bár a kapcsolatuk szorossága a számítások alapján csak
közepes (0,372).
Összegzés
A komplex közlekedés hálózati (TRANS) mutató alkalmas arra, hogy
különböző közlekedési infrastruktúrák (közúti-, vasúti-, vízi-, légi közlekedés)
hálózatait összevonja annak érdekében, hogy különböző országok
régióinak közlekedése vizsgálhatóvá, értékelhetővé váljon.
A vizsgált két ország 45 régiója közül kiemelkednek a fejlett közlekedési
infrastruktúrával rendelkező térségek, mint Budapest, Győr-Moson-Sopron,
23

Egy régióban a nagyszámú alsóbbrendű utak hossza utalhat a település aprófalvas jellegére is.
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Podunavlje és Belgrád. Ezek azok a területek, amelyek kiválóan alkalmasak
a multimodális szállítás fejlesztésére. A többi, csupán közepes közlekedés
fejlettségű infrastruktúrával ellátott területegységeknél csak egy-egy
közlekedési mód fejlett. Ezekben a szállítmányozó cégek kialakíthatják
raktárbázisukat és az áruikat a fejletlen és a fejlett régiók között „hidat”
képezve összegyűjthetik és szétoszthatják. A többi régió fejletlen TRANS
mutatóval rendelkezik, ezért ezek a területeken a közlekedési
infrastruktúrafejlesztésre szorul.
A klaszterelemzés eredmény, hogy az első és a második
klasztercsoportba a két ország legfejlettebb régiói a fővárosai (Budapest és
Belgrád) kerültek, mert ezekben legalább három alágazat fejlettebb a
többi vizsgált régió közül. A harmadik klasztercsoportba Magyarország
megyéinek 60%-a, míg Szerbia körzeteiből csak a Szerémség tartozott, ahol
általában az autópályák aránya (átlagban) vagy a vízi utak hossza
magasabb értéket mutat. A negyedik csoportban a villamosított
vasútvonalak aránya átlagosan magas, míg az ötödik csoportban csak a
negyedik csoporthoz viszonyítva magasabb a vasút és a vízi utak értéke.
Arra a következtetésre juthatunk, hogy a klasztercsoportok sorszámának
növekedésével arányosan csökken a társadalmi- és gazdasági mutatók
értéke.
A korrelációelemzés rámutat a közlekedés alágazatainak és gazdasági,
társadalmi mutatók közötti kapcsolat irányára és szorosságára. A TRANS
mutatóra irányuló korrelációvizsgálat közepes erősségű kapcsolatot
jelenített meg a beruházások éves átlagos nagysága, a gépjárműellátottság és az újonnan épült lakások között. A vizsgált közlekedési
alágazati mutatók közül a vasúthálózat hossza és a turizmus mutatói
(vendégek és vendégéjszakák száma) között a legszorosabb a kapcsolat.
A villamosított vasútvonalak aránya a gazdasági, társadalmi tényezőkkel
nem mutat kapcsolatot. A közutak hossza mutató negatív (ellentétes
kapcsolat) tényezőként jelenik meg a régiók fejlettségében. Az autópályák
arányának mutatója viszont közepes erősségű kapcsolatban áll a
beruházások nagyságával, a foglalkoztatottak számával és a lakosság
gépjármű-ellátottságával. A vízi utak hossza mutatója erősebb beruházási
és alacsonyabb foglalkoztatottsági kapcsolatot mutat, míg a turizmus
mutatókkal elhanyagolhatóan korrelál. A légi közlekedéssel rendelkező
régiók általában fejlettebbek, mint a repülőtérrel nem rendelkezők. A légi
közlekedési mutató közepes kapcsolatban áll a foglalkoztatottság
mértékével és a beruházások éves átlagos nagyságával valamint a
turizmusmutatók közül a vendégéjszakák számával.
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Absztrakt
A cikk bemutatja a hajléktalanok munkaerő-piaci helyzetét, a
közfoglalkoztatás, mint foglalkoztatáspolitikai eszköz szerepét a hajléktalan
személyek élethelyzetének javításában. Az empirikus adatfelvételre épülő
kutatás kitér a közfoglalkoztatásban dolgozó fővárosi hajléktalanok
helyzetének komplex elemzésére, illetve a közfoglalkoztatáshoz kötődő
attitűdjeik, várakozásaik vizsgálatra.
A cikk be kívánja mutatni, hogy a közfoglalkoztatásnak a munkaképes
hajléktalanok életviteli képességének megőrzésében és fejlesztésében
kiemelt jelentősége van, azokkal az egyéb támogató eszközökkel
kombináltan,
amelyek
segítségével,
egy
komplex
rehabilitáció
eredményeként,
a
hajléktalan
emberek
tartós
reintegrációja
megvalósítható.
A kutatásban a Budapest Esély Nonprofit Kft. közfoglalkoztatásban
dolgozó hajléktalan ügyfelei vettek részt. Az adatfelvétel a vizsgálati
időintervallumban a dolgozók teljes alapsokaságának döntő részét
érintette, az adatfelvétel 2013-14-ben, összesen két alkalommal történt,
survey-kérdőíves módszerrel. A fővárosi szintű összehasonlításokhoz a
Fővárosi Hajléktalanügyi Koncepció adatsorait, a Hajléktalanügyi Ország
jelentés 2013. évi dokumentumát, a Menhely Alapítvány „Február 3”
Munkacsoportjának 2013. és 2014. évi gyorsjelentését, valamint Város
Mindenkié Csoport „Utca és jog” című részvételi akciókutatásának
eredményeit használtuk fel.
Kulcsszavak: hajléktalan, foglalkoztatás, közfoglalkozatás, kutatás
Bevezető: foglalkoztatási helyzet és hajléktalanok Magyarországon24
Magyarország az aktív korú népesség gazdasági aktivitásának
tekintetében az Európai Unió tagállamai között az uniós csatlakozás óta
folyamatosan a lemaradó országok között szerepel. Az aktív korú magyar
népesség csökkenő aránya és gyenge munkaerő-piaci aktivitása miatt
jelentős nyomás nehezedik az állami transzferjövedelmi rendszerekre,
veszélyeztetve azok hosszú távú fenntarthatóságát.
A mindenkori kormányzat aktív foglalkoztatáspolitikai lehetőségei közé
tartozik az álláskeresési tanácsadás, a közfoglalkoztatás, az egyéb
foglalkoztatás-támogatási programok, a képzések, illetve az olyan komplex
24
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programok, amelyek az előzőeket kombinálják. Hudomiet és Kézdi szerint25
míg pl. a tanácsadás hatásossága önmagában igen kicsi, azok a
programok, amelyek a segélyek megvonásával szankcionálják a részvétel
elmaradását, a bevonás szempontjából hatásosak.
A közfoglalkoztatás rendszerét 1996-ban vezette be az állam, az
álláskeresők számára a közmunka programokban való részvétel szinte első
perctől a szociális segélyhez jutás feltétele. A közfoglalkoztatás 2011-ben
bevezetett (azóta többször módosított) rendszere célként fogalmazta meg,
hogy az alacsony végzettségű emberek számára hosszú távú megélhetést,
illetve az elsődleges munkaerőpiacra való visszatérés lehetőségét jelentse.
Keller és Bódis szerint 26 ugyanakkor a közmunka nem a helyi
munkaerőpiacot élénkíti, hanem a munkavégző képesség leépülését előzi
meg, és a motivációt méri. Ennek következtében (Fazekas és Scharle
szerint 27 ) nem a nyílt munkaerőpiacra való visszatérést segíti, hanem a
segély-alkalmi munka körforgásában jelent köztes állomást. E mellett ezek
a foglalkoztatási programok gyakran haszontalanok, illetve (Csoba
szerint 28 ) az önkormányzatok olcsó munkaerővel való ellátásának célját
szolgálják.
Ezt igazolni látszanak a KSH adatai, amelyek szerint29 a közmunkásoknak
csak átlagosan mintegy 5%-a tud a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni,
illetve a Magyar Szegénységellenes Hálózat 2014-es vizsgálata 30 . Ennek
eredményei szerint a közfoglalkoztatás sajátos csapdahelyzetet
eredményez: elérése (kötelező jellegénél fogva) könnyebb, mint a
tényleges foglalkoztatásé, a segélyeknél valamivel magasabb összegű
jövedelmet hoz, így jobb híján a tartós munkanélküliek a rendszerbe való
bekerülésre törekszenek. Ugyanakkor a közmunkás bér ahhoz sem elég,
hogy a háztartást a szegénységi küszöb felé emelje, így olyan fokú
elnyomorodáshoz vezet, ami egyre inkább akadályozza a munkaerőpiacra
való visszatérést. A végzett munka többnyire nem kíván szakképzettséget,
alacsony presztízsű, a nyílt munkaerőpiacon hasznosítható kompetenciák
megszerzéséhez nem vezet.
A munkaerő-piaci hátrány és a közmunka-csapda különösen azokat a
társadalmi csoportokat sújtja, amelyek készség, képesség, végzettség vagy
munkatapasztalatbeli hiányosságaik, koruk, nemük vagy származásuk,
illetve egészségi, családi vagy szociális helyzetük miatt eltérnek az átlagos
álláskeresőtől. A halmozott hátrányokkal induló álláskeresők pontos
létszámát nehéz meghatározni, a KSH adatközléseire épülő becslésünk
szerint legalább félmillió főről van szó, a bevonásukat célzó állami
közmunkaprogramokban pedig a bevontak száma 2004-ről 12-re 209%-ra
emelkedett (ld. 1. ábra).
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1. ábra A közfoglalkoztatásba vontak száma 2004–201231

A többszörösen hátrányos helyzetű munkanélküliek tipikus csoportját a
hajléktalan emberek alkotják. A Koltai-féle tipológiában 32 a hajléktalan
személyek főként a „rotációs közmunkás” típusban vannak jelen, azaz
karrierútjuk hosszabb periódusára jellemző, hogy a legális foglalkoztatási
lehetőségek közül elsődlegesen a közmunkát veszik igénybe. Körükben
fokozottan megfigyelhető, hogy a munkaerő-piaci reintegráció egyúttal a
társadalmi reintegráció eszköze, ugyanakkor a sikeres (re)habilitáció
érdekében komplex – képzettséget, életvitelt, egészségi állapotot is érintő –
támogató szolgáltatásokra van szükség.
A hajléktalanok becsült száma Magyarországon 20-40 ezer fő között
van. A Menhely Alapítvány felmérése szerint33 az elmúlt öt évben legalább
48 ezer ember volt kénytelen hosszabb-rövidebb ideig közterületen
éjszakázni vagy hajléktalanszállót igénybe venni – ez hátrahagyott
családtagjaikkal együtt legalább 100 ezer embert jelent. A fővárosban
közelítőleg 9 ezer hajléktalan ember él. Harmaduk éjszakáit közterületen
tölti, illetve nem lakás célú helyiségben (2500–3000 fő), további 2000 fő éjjeli
menedékhelyen alszik. 4400 fő, vagyis kb. a hajléktalanok fele számára áll
rendelkezésre a fővárosban átmeneti szálló vagy családok átmeneti
otthona férőhely.
A szállókon élők nagyjából harmada rendszeres, harmada (részben
feketén végzett) alkalmi munkából bevétellel rendelkezik, ám a legtöbb
utcán élő hajléktalan ember a rendszeres és bejelentett munka világából
gyakorlatilag ki van rekesztve. A létfenntartás biztosítéka számukra a
gyűjtögetésből, guberálásból, illetve hajléktalanújságok eladásából
származó bevétel. Azok a hajléktalanok tehát, akik rendszeres
szálláslehetőséghez jutnak, a munkavállalás szempontjából is jobb
helyzetben vannak. A regisztrált álláskereső fővárosi hajléktalanok száma
keveset mond el a fővárosi hajléktalanok tényleges munkaerő-piaci
pozíciójáról, mivel a munkanélküli hajléktalanoknak csak kis hányada
szerepel a regisztrációban. Az álláskeresőként regisztrált hajléktalanok
31
32
33
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száma 2013-ig 1500 és 1800 fő között alakult. Közel háromegyedük férfi, ami
megfelel a nemek hajléktalan populáción belüli arányának. Az álláskereső
hajléktalan személyek jellemzően 36 és 55 év közöttiek, alacsony iskolai
végzettségűek.
Az álláskeresőként nyilvántartott hajléktalanok száma az elmúlt
években nem változott jelentősen, nőtt azonban a közmunkára jelentkezők
száma. 2013-ban az előző évi 134%-a, 900 fő, 2014-ben közel 1000 fő (előző
évi 113%-a) keresett közmunka lehetőséget. A közmunkára jelentkező
hajléktalan személyeknek egy részét azonban egészségi állapota miatt
elutasították, 2013-ban 665 fővel (a jelentkezők 74%-a), 2014-ben 767 fővel
(a jelentkezők 81%-a) kötöttek közfoglalkoztatási szerződést. A
közmunkában dolgozó és a nem dolgozó hajléktalan személyek
helyzetének összehasonlítására nem áll rendelkezésre összevethető,
koherens adathalmaz. A Magyar Szegénységellenes Hálózat 2014-es
vizsgálata 34 tartalmaz ugyan adatokat a közmunkásként dolgozó
hajléktalan emberekkel kapcsolatban (a kutatás mintájába kerültek 6%-a
tartozik ebbe a csoportba), ám ez a közmunkásként dolgozó
hajléktalanokra nézve nem ad reprezentatív adatokat.
A kutatás módszertana
A kutatás célja az volt, hogy a fővárosi közfoglalkoztatásban dolgozó
hajléktalanok helyzetét feltárja, illetve a fővárosi hajléktalan populáció
adatainak átlagával összevesse. E célok mentén a következő hipotéziseket
állítottuk fel:
1. A közfoglalkoztatásban dolgozó fővárosi hajléktalanok szociális,
lakhatási, életviteli, helyzetük, egészségi állapotuk szempontjából jobb
helyzetben vannak, mint az a fővárosi hajléktalanokra általában
jellemző.
2. A közfoglalkoztatásban dolgozó fővárosi hajléktalanok nyílt
munkaerő-piaci foglalkoztatáshoz való hozzáférési esélyük kicsi, ezért a
közfoglalkoztatás számukra a rendszeres és bejelentett jövedelemszerző
tevékenység egyedüli elérhető formája. (Ebben az átlag fővárosi
hajléktalan populációval megegyeznek.)
3. A
közfoglalkoztatásban
dolgozó
fővárosi
hajléktalanok
közfoglalkoztatási jövedelme bevételeik jelentős részét adja, ami más
forrásokból nem volna pótolható.
A kutatásban a Budapest Esély Nonprofit Kft. közfoglalkoztatásban
dolgozó hajléktalan ügyfelei vettek részt. Az adatfelvétel a vizsgálati
időintervallumban a dolgozók teljes alapsokaságának jelentős részét, 2013ban 15%-át (101 fő), 2014-ben 16%-át (123 fő) érintette. A minta
kiválasztása véletlenszerűen történt, az adatfelvételt survey-módszerrel
végeztük. A leíró részben (1-3. hipotézis) az összehasonlításokhoz a Fővárosi
Hajléktalanügyi Koncepciót, a Hajléktalanügyi Ország jelentést, a Menhely
Alapítvány 2013-14-es kutatásait és a Város Mindenkié Csoport
akciókutatásának eredményeit használtuk fel.
A kutatás célja volt a közfoglalkoztatásban dolgozó hajléktalanok
aktuális élethelyzete mellett a válaszadók jövőképének feltárása is. Ezzel
kapcsolatosan egy következő, 4. hipotézist fogalmaztunk meg:
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4. A
közfoglalkoztatásban
dolgozó
fővárosi
hajléktalanok
alapvetően pozitív várakozásokkal és attitűdökkel bírnak arra nézve,
hogy a közfoglalkoztatásban való részvételük milyen hatást gyakorol
majd élethelyzetük alakulására.
A megkérdezettek várható helyzetük alakulásával kapcsolatos
elvárásainak és attitűdjeinek vizsgálata a 2014-es adatfelvétel során
rögzített válaszok alapján, négy dimenzió (anyagi helyzet, lakhatási helyzet,
egészségi állapot, munkaerőpiacon hasznosítható tudás és képesség)
mentén történt. A válaszadók száma dimenziónként 117-119 fő között
mozgott, minden dimenziót egy-egy zárt kérdés mért, amelyben az adott
dimenzióban várt, egy éven belüli változás irányára és mértékére
kérdeztünk rá. A négy dimenzió mentén a válaszadókat három különböző,
homogén attitűd csoportba soroltuk be (szignifikancia: 0,05), a
klaszteranalízist SPSS Statistics 2.0 rendszerben végeztük. A klaszteranalízissel
végzett csoportképzés lehetőséget adott arra, hogy a négy különböző
dimenziót egy változóként kezeljük, így megvizsgáljuk a változóértékek, és
a közfoglalkoztatástól várt hatás változóértékeinek összefüggéseit. (Az
összefüggések elemzését a 4. hipotézis vizsgálatáról szóló rész tartalmazza.)
A kutatás eredményei
Az általános élethelyzettel kapcsolatos (1.) hipotézis vizsgálata35
A válaszadók átlagéletkora 47 év volt, a munkavállalói szempontból
idősödőnek mondható, korcsoportok (40+) 75%-ot megközelítő
felülreprezentáltsága mellett. A fővárosi hajléktalan népesség közel felét
kitevő, 50 feletti korosztály aránya a közfoglalkoztatásban 40% alatti, jórészt
egészségi állapotuk és/vagy egyéb transzfer-jövedelem jogosultságuk
miatt.
A válaszadók nemek szerinti megoszlását tekintve a férfiak 73%-os
felülreprezentáltságával találkozhatunk, a fővárosi hajléktalan populáció
nemek szerinti megoszlásához hasonlóan. E mellett a vizsgálat második
évére 6%-kal nőtt a nők részvétele a közfoglalkoztatásban.
A válaszadók kicsivel több, mint fele 8 általánost, vagy kevesebbet
végzett, kb. 30%-uk szakmával, 9% érettségivel rendelkezik, a felsőfokú
végzettséggel rendelkezők aránya a 0,5%-ot sem éri el. Ezek az adatok
valamivel jobbak a fővárosi hajléktalanok átlagos iskolázottságánál.
A közfoglalkoztatásba kerüléskor a válaszadók több mint
háromnegyede nyilatkozott úgy, hogy nincs olyan betegsége, amely
befolyásolná munkavégző képességét. A vizsgálat alapján a
közfoglalkoztatott hajléktalanok egészségi állapota közelítőleg azonos a
nem hajléktalan közfoglalkoztatottak egészségügyi állapotával, és sokkal
jobb a fővárosi hajléktalan népesség általános egészségi állapotánál.
A hajléktalanok esetében a „háztartás” fogalma alatt gyakorlatilag az
életvitelszerűen együtt élőket, esetleg a közösen gazdálkodókat érthetjük.
Ez alapján a válaszadók több mint 60%-a egyedülálló, negyedük
élettársával, kb. 12% hozzátartozójával/barátjával él. A kiskorú gyermekkel
élők csak a 2014-es kutatásban jelentek meg, a válaszadók 7%-át teszik ki.
A többtagú háztartások fele kétfős, ám 2013-ról 14-re 23%-kal nőtt a 3-5
tagú háztartások aránya. Összességében a közfoglalkoztatásban dolgozó
35
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hajléktalanok körében kissé magasabb a többtagú háztartások aránya,
mint az átlagos budapesti hajléktalan populációban, ami a rendszeres
munkajövedelemmel, illetve a stabilabb lakhatási lehetőségekkel
magyarázható.
A válaszadók 86%-a valamilyen stabil lakhatási megoldással
rendelkezik. 55% átmeneti szállón/családok átmeneti otthonában, 28%
lakás, vagy szobabérleményben, 16% ismerősöknél, családtagoknál tölti
éjszakáit (2. ábra). Ez lényegesen jobb arány, mint az a fővárosi
hajléktalanok körében átlagosan tapasztalható, akik harmada tölti
éjszakáit közterületen, illetve nem lakás célú helységben, további negyede
éjjeli menedékhelyen.
2. ábra Lakhatási lehetőségek36

A közfoglalkoztatásban részt vevő hajléktalan személyek nem szerinti
megoszlása tehát a budapesti hajléktalan populációhoz hasonló, ám
korukat, végzettségüket és egészségi állapotukat tekintve az átlagosnál
kedvezőbb helyzetben vannak. Lakhatási helyzetük is kedvezőbb, ezért
nagyobb, több személyes háztartásokban élnek.
A munkaerő-piaci helyzettel kapcsolatos (2.) hipotézis vizsgálata37
A fővárosi hajléktalanoknak mindössze 18%-a dolgozik rendszeres
munkajövedelemért, ezek döntő része valamilyen stabilabb lakhatási
36
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saját diagram
összehasonlító adatok forrása: [1][2][5][7]
379

lehetőséggel bír. A fővárosi hajléktalanszállókon élők harmada rendszeres,
harmada alkalmi munkajövedelemért dolgozik.
A válaszadók átlagosan több mint 8 éve, 28%-uk ennél is régebben
dolgozott utoljára bejelentett állásban. Az elmúlt két évben csak minden
ötödik válaszadó dolgozott rendszeresen, bejelentett munkahelyen (3.
ábra). Alkalmi munkát közel 53%-uk szokott végezni, azonban csupán
kicsivel több, mint negyed részük bejelentve. A bejelentett alkalmi munkát
végzők száma a két év alatt közel 13%-kal nőtt ugyan, a be nem jelentett
alkalmi munkákhoz való hozzáférése még mindig szignifikánsan jobb: 80%uknak két éven belül, több mint felüknek egy éven belül származott alkalmi
munkából jövedelme.
3. ábra Utolsó bejelentett munka óta eltelt idő38

A vizsgált két évben a munkaerő-piaci pozíció rosszabbodott: a
közfoglalkoztatás nem funkcionált tranzit foglalkoztatásként. Ugyanakkor
számos új ügyfél vonódott be a közfoglalkoztatásba, így emelkedett az
extrém hosszan, tíz évnél régebben nem foglalkoztatottak száma is.
Összefüggésben ezzel 2013-ról 14-re 9-ről 17%-ra nőtt azok aránya, akik a
közfoglalkoztatási programból annak lejárta előtt lépnek ki. Feltételezhető,
hogy ennek megelőzésében szerepet kaphatnak a kiegészítő, életvitelt és
reintegrációt támogató szolgáltatások, ám ezt a hipotézist jelen kutatás
nem vizsgálta.
A fenti adatokból kitűnik, hogy a fővárosi hajléktalanokra általánosan
jellemző a nyílt munkaerő-piaci, legális, rendszeres munkalehetőségekből
való tartós kiszorulás, ezért a közmunka keretében való foglalkoztatásnak
38
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döntő többségük esetében nincs egyéb munkaerő-piaci alternatívája.
Ebben a vizsgált és az átlagos hajléktalan populáció azonos jellemzőkkel
bír.
A
közfoglalkoztatásból
származó
kapcsolatos (3.) hipotézis vizsgálata39

jövedelem

jelentőségével

A többtagú háztartásban élők átlagos összjövedelme 81.826 Ft, az egy
főre jutó jövedelem átlaga 31 ezer Ft. Átlagban a háztartások 40%-ának
összjövedelme nem haladta meg a havi 60.000 forintot, míg 40% jövedelme
60-100 ezer közé esett. Ugyanakkor a háztartások 61%-ában az egy főre
eső jövedelem 30 ezer forint alatti, és két év alatt az átlagos egy főre eső
jövedelem 2800 Ft-tal csökkent – ezt az összbevétel kismértékű emelkedése
mellett a háztartások átlagos létszámának növekedése okozta.
4. ábra Egy főre jutó jövedelem40

A többtagú háztartások átlagjövedelme közfoglalkoztatás nélkül
mindössze fele volna, 2013-ban a háztartások fele, 2014-ben közel
kétharmada 40 ezer alatti összjövedelmi sávba került volna. Az egy főre eső
jövedelem 70% esetén 20 ezer alatt maradna – sőt, ezen háztartások
aránya 2014-re szignifikánsan nőtt. Összességében közfoglalkoztatás nélkül
a többfős háztartások havi jövedelme közel felére esne vissza.

39
40

összehasonlító adatok forrása: [1][2][5][7]
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5. ábra Egy főre jutó jövedelem közfoglalkoztatás nélkül41

Az egyedülállók esetében az átlagjövedelem 51.000 Ft volt, a
válaszadók 92%-nak összes jövedelme 40-60 ezer forint közé esett – 2013-ról
14-re az egyedülállók jövedelme 1800 forinttal nőtt.

41
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6. ábra Egyedülállók jövedelme42

Az egyedülállók átlagjövedelme közfoglalkoztatás nélkül 19.800 Ft
lenne, 96% jövedelme kevesebb lenne 40 ezer forintnál. 2013-hoz képest
2014-ben az egyedülállók átlagosan 3500 forinttal több kieső
jövedelemmel számolhatnának.

42
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7. ábra Egyedülállók jövedelme közfoglalkoztatás nélkül43

A közfoglalkoztatás nélkül tehát minden háztartásnál jelentős
jövedelem-visszaeséssel lehetne számolni, amit a passzív ellátások, segélyek
nem tudnának pótolni.
Az attitűddel és jövőképpel kapcsolatos (4.) hipotézis vizsgálata
Az életvitel alakulásával kapcsolatos elvárások és attitűdök mérésére a
2014-es adatfelvétellel került sor, négy dimenzióban: anyagi helyzet,
lakáshelyzet, egészségi állapot, munkavállalási ismeretek alakulása. Az
anyagi helyzetet tekintve 11% számított egy éven belül valamilyen mértékű
romlásra, míg 49% javulásra. A lakhatási és egészségi státuszban a
legtöbben nem vártak változást, előbbiben 7% romlásra, 29% javulásra, míg
utóbbiban 17% romlásra, 23% javulásra számít. Munkavállalási ismereteiről
46% gondolja, hogy bővülni fog, ugyanennyien nem várnak változást, 7%
számít ismereteinek romlására.
A négy változót felhasználva a válaszadókat az egy éves időtávra
vonatkozó várakozásaikkal kapcsolatos alapvető attitűdjük alapján
homogén csoportokba rendeztük: megfelelő (0,05) szignifikancia szintek
mellett három homogén attitűd-csoport volt létrehozható (1. táblázat).
1. táblázat Attitűd-csoportok az egyéves jövőkép mentén44
43
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Csoportok
Stagnálást várók
Pozitív változást várók
Negatív változást várók
Összesen

%
55
32
13
100

A klaszteranalízis eredményeképpen létrejövő három homogén
csoportot a stagnáló élethelyzetet várók, a pozitív változást várók, illetve a
negatív változásra számítók alkották. A fenti táblázatból megállapítható,
hogy a közfoglalkoztatásba bekapcsolódó ügyfelek élethelyzetükkel
kapcsolatos várakozások tekintetében inkább bizakodók, 87%-uk nem
számít negatív változásra élethelyzetében, közel harmaduk pedig
kimondottan pozitív változásokra számít.
Ezt követően vizsgáltuk azt, hogy a klaszteranalízis eredményeképpen
létrehozott csoportok élethelyzeti jövőképe milyen összefüggést mutat a
közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó
várakozásaikkal.
A
kérdőíves
adatfelvételnél
2014-ben
már
önálló
változóval
vizsgáltuk
a
közfoglalkoztatás hatásával kapcsolatos válaszadói várakozásokat. Azt
kérdeztük a hajléktalan ügyfelektől, hogy véleményük szerint, a
közfoglalkoztatásban való részvételük összességében milyen hatást fog
gyakorolni életükre (2. táblázat).
2. táblázat A válaszadók megoszlása a közfoglalkoztatástól várt hatás
mentén45
A közfoglalkoztatásban való részvétel
%
várt hatása a megkérdezett életére
Egyértelműen kedvező hatást
25
Inkább kedvező hatást
44
Semmilyen érdemi hatást
21
Inkább kedvezőtlen hatás
6
Egyértelműen kedvezőtlen hatás
4
Összesen
100
A közfoglalkoztatásban való részvételüktől kedvező hatást várók
aránya a válaszadók körében 69%, míg kedvezőtlen hatásra mindössze
10% számított. A klaszteranalízis eredményeképpen elvégzett csoportosítás
lehetőséget adott arra, hogy az élethelyzeti változásokra vonatkozó négy
változóból egyet képezzünk, majd azt kereszttáblában vessük össze a
közfoglalkoztatás hatásával kapcsolatos várakozásokkal (3. táblázat).

44
45
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3. táblázat Attitűd-csoportok és közfoglalkoztatással kapcsolatos
várakozás46
Csoportok

Egyértelműen
kedvező

Stagnálást
várók
Pozitív
változást
várók
Negatív
változást
várók
Összesen

Közfoglalkoztatás várt hatása (fő)
Inkább Semmilyen
Inkább
kedvező
kedvezőtlen

Egyértelműen
kedvezőtlen

Összesen

13

31

13

3

1

61

12

12

8

2

1

35

0

6

3

2

2

13

25

49

24

7

4

109

A pozitív változást várók kétharmada, a stagnálást várók 72%-a a
közfoglalkoztatástól is kedvező hatást vár. A pozitív változást várók
negyede, a stagnálást várók ötöde helyzetének változásával nem hozza
összefüggésbe a közfoglalkoztatást, attól semmilyen hatást nem vár. A
közfoglalkoztatás kedvezőtlen hatásától e két csoport tagjainak összesen
7%-a tart. A negatív változást várók körében a közfoglalkoztatástól
kedvezőtlen hatást várók aránya közel egyharmad, ám az e csoportba
tartozók közel fele a közfoglalkoztatástól legalább kismértékű kedvező
hatást remél.
Összegezve megállapíthatjuk, hogy az élethelyzet változásával
kapcsolatos egy éves időtávlatba helyezett várakozások pozitív korreláció
mutatnak a közfoglalkoztatás élethelyzeti hatásával kapcsolatos
várakozásokkal, így a negyedik hipotézis helytállónak bizonyult.
Összefoglalás
A kutatás megállapította, hogy a budapesti hajléktalan személyek
életében a közfoglalkoztatás jelentős szerepet tölt be, rendszeres, nehezen
pótolható jövedelmet ad, így hozzájárul a jobb életminőséghez, a
támogató közeget adó, nagyobb háztartások kialakulásához. Egyértelmű
azonban az is, hogy a tartós reintegrációhoz nem elegendő csupán a
munkalehetőség biztosítása, elengedhetetlen az egészségügyi, szociális és
munkaerő-piaci szolgáltatási szükségletek kielégítése. Ezt alátámasztják a
kutatásban gyűjtött másodlagos adatok is, amelyek szerint a
megkérdezettek fele a (köz)foglalkoztatási lehetőségek tartóssá tételét,
magasabb bért, jobb munkafeltételeket, közel negyede a nyílt
munkaerőpiacra való visszatérést segítő szolgáltatásokat igényelne. Úgy
tűnik tehát, a közmunkába bevont hajléktalanok körében rendelkezésre áll
a reintegráció egyik alapfeltétele: a motivált, önkéntes alapon, proaktívan
együttműködő
ügyfél.
A
hatékony
esetkezeléshez
azonban
nélkülözhetetlen az olyan esetkezelés, ami fókuszában az ügyfél nyílt
munkaerő-piaci pozíciójának javítása áll, és ami ennek érdekében
komplex beavatkozásokat hajt végre.
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A pozsonyi és a nagyszombati régiók népességváltozása és
nemzetiségi összetételének vizsgálata(1991-2011)
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Osztály Győr, Magyarország
Absztrakt
Jelen tanulmány a szlovákiai pozsonyi és nagyszombati kerületek
népesedési és nemzetiségi átalakulási folyamatait elemzi, régiók, járások és
települési méretkategóriák szerint, az 1991. és 2011. évi népszámlálások
adatai alapján. A tanulmány arra keresi a választ, hogyan alakult a
magyar nemzetiségűek aránya a teljes népességen belül 1991 és 2011
között a két vizsgált régió tekintetében. A tanulmány elsőként Szlovákia
közigazgatási felosztását tekinti át, majd a fent említett területi szinteken
elsőként a népesedési, majd a nemzetiségi folyamatokat vizsgálja. A teljes
térség összesen 340 települést tartalmaz, amelyből a pozsonyi 89, míg a
nagyszombati régió 251 települést foglal magába. Képet kaphatunk arról
is, hogy a két szlovák régió, valamint az azokat alkotó járások demográfiai
szempontból mennyire különböznek egymástól, valamint, hogy Pozsony
meglehetősen látványos szuburbanizációja mennyire változtatta meg a
térség népesedési viszonyait. A tanulmány választ keres arra is, hogy
kimutatható-e szignifikáns különbség a magyar nemzetiségűek arányának
területi megoszlását illetően.
Kulcsszavak: Pozsony, Nagyszombat, nemzetiség, régió, járás
Bevezetés
A különböző nemzetiségek együttélését vizsgálja Pozsony példáján
keresztül a 19. és a 20. század fordulóján Eleonóra Babejová. A Conflict
and Cultural Coexistence in Bratislava 1897–1914 alcímet viselő angol
nyelvű monográfia a szerző doktori disszertációja. Babejová a
modernizáció, az iparosodás és az urbanizáció fogalmai felől kísérli meg
bemutatni a német, a magyar és a szlovák etnikumok közötti kapcsolatok
alakulását. Véleménye szerint meg kell vizsgálni Pozsony lakosságát alkotó
nemzetiségek egymás mellett élésének gyakorlatát [Kiss, 2006]. Ezt a
törekvést annyival tudja jelen tanulmány támogatni, hogy közel száz évvel
későbbi adatok alapján veszi górcső alá a szlovák fővárosban és főként
annak
környezetében
élő
magyarság
területi
koncentrációját.
Mindenképpen meg kell említeni egy lényegesen újabb, a téma
szempontjából nagyon jelentős kutatást, amelynek eredményeit 2010-ben
Hardi – Lados – Tóth szerkesztette „Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony
környékén” című kötetben jelentettek meg. Azt mindenképpen figyelembe
kell venni, hogy a nemzetiségi adatok értelmezése nem egyszerű, ugyanis
az
egyes
országok
népszámlálási
gyakorlata
népszámlálásról
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népszámlálásra változik és országok közötti is jelentős különbségek
figyelhetők meg. Ezek az eltérések igen komoly mértékben befolyásolják a
kapott eredményeket is. Erre a jelenségre a leglátványosabb példa a
nemzetiségi hovatartozás kérdésre adatot nem szolgáltatók országonkénti
arányának nagy, és egyre növekvő mértékű eltérése, amely nagyban
meghatározza egyes nemzetiségek (például a magyarok és a szlovákok)
létszámának változását. A fentiek következtében a népszámlálási
nemzetiségi eredmények értelmezésekor hangsúlyozni kell, hogy azok nem
’a magyarok’ vagy ’a szlovákok’ létszámáról, hanem az egyes
népszámlálásokon magukat magyar, szlovák, stb. nemzetiségűnek vallók
számáról szolgáltatnak adatot [KSH, 2013].
1. Szlovákia közigazgatási felosztása, népesedési vizsgálatok a pozsonyi és
a nagyszombati régióban
Szlovákiában az 1996. július 24-én életbe lépett törvény alapján
meghatározott közigazgatási felosztás van jelenleg is érvényben [Kocsis,
2002]. A NUTS 1 szint magát a Szlovák Köztársaságot jelöli, a NUTS 2 szint a
tervezési-statisztikai régiókat, az összevont új régiókat: Pozsonyt, NyugatSzlovákiát, Közép-Szlovákiát és Kelet-Szlovákiát. A NUTS 3 szintjén a
kerületek foglalnak helyet. Az egységek száma nyolc (Pozsony régió:
Pozsony körzet; Nyugat-Szlovákia régió: Nagyszombati (Trnavský), Nyitrai
(Nitranský) és Trencséni (Trenčiansky) kerület; Közép-Szlovákia régió:
Besztercebányai és Zsolnai kerület; Kelet-Szlovákia régió: Eperjesi
(Prešovský) és Kassai kerület). A NUTS 4 szintjén 79 szlovákiai járás (okres), a
NUTS 5 szintjén pedig 2883 jogilag elismert szlovákiai település szerepel
[Gyémánt, 2006] (1. ábra).
1. ábra Szlovákia kerületei és a vizsgált térség (pozsonyi és a
nagyszombati régió) járásai
Forrás: Thoughtyoumayask.com (2015), Lotos Plus, s.r.o. (2015);
mynoviny.webase.sk (2015) alapján saját szerkesztés

A pozsonyi régiót a főváros járásai és további 3 járás
(Malacky/Malacka, Pezinok/Bazin, Senec/Szenc) alkotja, összesen 89
települést magában foglalva. A nagyszombati régió 7 járásból (Dunajská
Streda/Dunaszerdahely, Galanta/Galánta, Hlohovec/Galgóc, Piešťany
/Pöstyén, Senica/Szenice, Skalica/Szakolca, Trnava/Nagyszombat áll és 251
települést foglal magában. Így tehát a vizsgált térség összesen 340
települést tartalmaz. A pozsonyi régió teljes népessége 1991 és 2011 között
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alig változott, mindkét évben 600 ezer fő körüli volt, míg a nagyszombati
térség 542 ezer főről 554 ezerre tudta növelni népességének számát a
vizsgált időszak alatt. Előbbi térségen belül azonban drasztikus (21, illetve
15%-os) népességvesztés következett be két pozsonyi belvárosi kerület
(Bratislava I. és Bratislava V.) esetében, míg a város külső kerületei, valamint
a régió másik három járása (Malacky, Pezinok, Senec) – nagyrészt a
kiköltözések miatt – jelentős népességnövekedést ért el, közülük
legnagyobb mértékben Szenc (Senec) tudta növelni népességét, 32,9%kal. A nagyszombati járások tekintetében nem beszélhetünk a népesség
megoszlásának ilyen mértékű átstrukturálódásáról, a dunaszerdahelyi
(Dunajská Streda) járás népessége 6,5%-kal növekedett, a többi járás
esetében inkább stagnálás figyelhető meg (1. táblázat).

Nagyszombati
régió

Pozsonyi régió

Régió

1. táblázat A pozsonyi és a nagyszombati régiók járásainak
népességszám-változása
(1991, 2011)
Forrás: 1991., és 2011. évi népszámlálások adatai alapján saját számítás

Járás

Bratislava I (Pozsony I.)
Bratislava II (Pozsony II.)
Bratislava III (Pozsony III.)
Bratislava IV (Pozsony IV.)
Bratislava V (Pozsony V.)
Malacky (Malacka)
Pezinok (Bazin)
Senec (Szenc)
Pozsonyi régió összesen
Dunajská Streda
(Dunaszerdahely)
Galanta (Galánta)
Hlohovec (Galgóc)
Piešťany (Pöstyén)
Senica (Szenice)
Skalica (Szakolca)
Trnava (Nagyszombat)
Nagyszombati régió
összesen
Összesen

Tele
pülés
ek
szám
a
(db)
1
3
3
6
4
26
17
28
89

Állandó népesség
száma (fő)
1991

2011

Népességv
áltozás
(1991-2011)
(%)

49 018
112 419
64 485
84 325
131 950
62 205
52 078
49 871
606 351

38 655
108 362
61 046
92 030
111 135
67 376
57 567
66 265
602 436

-21,1
-3,6
-5,3
9,1
-15,8
8,3
10,5
32,9
-0,6

62

109 345

116 492

6,5

33
24
27
31
21
45

92 835
45 005
63 906
59 873
46 247
124 971

93 594
45 761
63 152
60 504
46 671
128 567

0,8
1,7
-1,2
1,1
0,9
2,9

542 182
1 148 533

554 741
1 157 177

2,3
0,8

251
340

2. A pozsonyi és a nagyszombati régiók nemzetiségi vizsgálata, különös
tekintettel a magyar nemzetiségűekre
Jelen fejezet a két vizsgált régió nemzetiségi összetételének változását
mutatja be és kiemelt figyelmet fordít a magyar nemzetiségűekre. Elsőként
tekintsük át regionális szinten a népesség nemzetiségi összetételét az 1991.
és a 2011. évi népszámlálás adatai alapján (2. táblázat).
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2. táblázat A vizsgált régiók nemzetiségi összetétele, 1991, 2011
Forrás: 1991., és 2011. évi népszámlálások adatai alapján saját számítás
Pozsonyi régió
Nagyszombati régió
1991
2011
1991
2011
Szlovák (%)
Magyar (%)
Cseh (%)
Német (%)
Egyéb (%)
Összesen

85,5
11,9
1,1
0,1
1,3
100,0

87,3
7,7
0,8
0,2
4,1
100,0

68,2
30,5
0,7
0,0
0,5
100,0

69,6
25,9
0,5
0,0
3,9
100,0

A fenti táblázat kiválóan szemlélteti, hogy a nagyszombati régióban
lényegesen magasabb arányban élnek magyar nemzetiségűek, mint a
pozsonyi régióban, bár arányuk mindkét térség esetében csökkent 1991
óta. Figyelemre méltó az úgynevezett egyéb nemzetiségűek arányának
emelkedése, amelybe főként a roma kisebbség tartozik. A következő
táblázat a települési méretkategóriák nemzetiségi összetételének
legfontosabb statisztikai jellemzőit foglalja össze. Ez alapján látható, hogy a
települési méret növekedésével a szlovák nemzetiségűek aránya egyre
növekszik. Az 500 fő alatti kistelepüléseken a szlovák nemzetiségűek aránya
átlagosan 72%, 10 ezer fő fölött már meghaladja a 82%-ot, 100 ezer fő
fölött pedig a 92%-ot. A magyar nemzetiségűek arányának változása
ellentétes a szlovákéval. Minél följebb lépünk a településhierarchiában,
annál kisebb arányt képvisel a magyarság a településen belül. Míg az 500
fő alatti aprófalvakban átlagosan 23%-ot képviselnek a magyar
nemzetiségűek, addig 50 ezer fő fölött már csak 1-3%-ot. Kisebb törés
csupán a 100 ezer fő fölötti csoportban mutatható ki, ahol majdnem 2%-kal
magasabb az arányuk, mint az azt megelőző (50-100 ezer közötti)
kategóriában. A cseh nemzetiségűek aránya átlagosan csupán a 10 és 50
ezer fő közötti, valamint a 100 ezer fő fölötti településkategóriákban
haladja meg az 1%-ot, minden más esetben az alatt marad. A német
nemzetiségűek aránya egyetlen méretkategóriában sem éri el az 1%-ot. Az
egyéb nemzetiségűek aránya az 50 és 100 ezer fő közötti kategóriában
legmagasabb, 9,7%, minden más esetben 2-4% között alakul (3. táblázat).
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3. táblázat A 2011. évi nemzetiségi összetétel statisztikai jellemzői
települési méretkategóriák szerint
Forrás: 1991., 2001, és 2011. évi népszámlálások adatai alapján saját
számítás
Települési méretkategóriák a 2011-es népességadatok
alapján
Nemzetiségek

Statisztikai
jellemzők

0-500

5011000

Átlag

72,0

74,0

Szórás

33,2

34,4

Átlag

23,5

22,3

Szórás

32,8

34,8

Átlag

0,9

0,5

73,
5
33,
4
21,
8
34,
0
0,5

Szórás

1,7

0,5

0,3

Átlag
Szórás
Átlag

0,1
0,2
3,5

0,0
0,1
3,1

Szórás

3,4
51

500110000

1000150000

77,6

82,2

87,5

92,3

30,0

21,2

3,8

.

15,5

10,6

1,7

3,3

30,7

20,4

2,1

.

0,7

1,1

1,0

1,1

0,3

0,5

0,7

.

0,1
0,1
4,1

0,1
0,1
6,1

0,1
0,1
5,9

0,2
0,2
9,7

0,1
.
3,1

2,4

3,1

3,1

3,9

6,7

.

91

162

13

20

2

1

Szlovák (%)

Magyar (%)

Cseh (%)
Német (%)
Egyéb (%)
Érvényes (N)

10015000

50001100000

100001150000

A továbbiakban a tanulmány a magyar nemzetiségűek arányának
regionális különbségeire fókuszál. Az elemzéshez 4 aránykategóriát
határoztam meg: 0-20%; 21-50%; 51-80%; 81-100%. A pozsonyi régió
esetében az elemek több mint 80%-a már 1991-ben is az első (0-20%)
kategóriába tartozott, amely 2011-re tovább bővült, megközelítőleg 5%-kal.
A negyedik (81-100%) kategóriában a kezdő évben még 3 település
szerepelt, 2011-re azonban átkerültek alacsonyabb aránykategóriákba,
amely ezen régió esetében a magyar nemzetiségűek arányának
csökkenését jelzi. A nagyszombati régió vonatkozásában szintén hasonló
jelenség figyelhető meg, ugyanis míg 1991-ben a térség településeinek
negyede 81%-nál magasabb magyarsággal rendelkezett, addig ez az
arány 2011-re gyakorlatilag megfeleződött, 12,4%-ra csökkent. Így az
alacsonyabb kategóriák településszámai növekedtek (4. táblázat).
A regionális szintű megállapítások természetesen járási szintű vizsgálattal
tovább pontosíthatók és rávilágítanak a régiók belső folyamataira is. A
járási szintű elemzés során szintén a korábbi aránykategóriákat használom.
Ezen vizsgálatok alapján elmondható, hogy a főváros kerületei (Bratislava
I.-V.), valamint Pezinok és Malacky járások esetében a magyar
nemzetiségűek arányában alig mutatható ki változás, 0-20% közé tehető.
Senec/Szenc a régió egyetlen olyan járása, ahol valamennyi
aránykategóriába tartozik település, de itt is kimutatható a nagyobb
kategóriákba kerülő települések számának csökkenése a kisebbek javára.
A nagyszombati régió járásai közül egyértelműen a Dunaszerdahelyi
járásban él a magyar lakosság legnagyobb hányada, viszont érdemes
megfigyelni, hogy a 80% fölötti magyar lakossággal rendelkező települések
száma a vizsgált időszak alatt megfeleződött, bővítve az 51-80% közötti
magyarsággal rendelkező csoportot (5. táblázat).
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4. táblázat Magyar nemzetiségűek aránya régiónként 1991, 2011
Forrás: 1991., és 2011. évi népszámlálások adatai alapján saját számítás
Régió

Pozsonyi

Érvényes

régió

0-20%
21-50%
51-80%
81-100%
Összesen

Hiányzó
Összesen

Érvényes
Nagyszombati
régió

0-20%
21-50%
51-80%
81-100%
Összesen

Hiányzó
Összesen

1991
Települések
Százalék
száma (db)
72
80,9
6
6,7
6
6,7
3
3,4
87
97,8
2
2,2
89
100,0
155
61,8
4
1,6
15
6,0
64
25,5
238
94,8
13
5,2
251
100,0

2011
Települések
Százalék
száma (db)
76
85,4
6
6,7
5
5,6
0
0,0
87
97,8
2
2,2
251
100
163
64,9
12
4,8
40
15,9
31
12,4
246
98,0
5
2,0
251
100,0

5. táblázat Magyar nemzetiségűek aránya járásonként, 1991, 2011
Forrás: 1991., és 2011. évi népszámlálások adatai alapján saját számítás
1991
Települések
Százalék
száma (db)

Pozsonyi régió

Járás

Bratislava I
Bratislava II
Bratislava III
Bratislava IV

Érvényes
Érvényes
Érvényes
Érvényes

Bratislava V

Érvényes

Érvényes
Senec

Pezinok
Malacky

Nagyszombati régió

Dunajská
Streda

Hiányzó
Összesen
Érvényes
Érvényes

Érvényes

0-20%
0-20%
0-20%
0-20%
0-20%
21-50%
Összesen
0-20%
21-50%
51-80%
81-100%
Összesen

1
3
3
6
3
1
4
13
5
6
3
27
2
29
17
26
0
1
8
55
64
3
67
14
3
7
9
33
3
36
24
23
4
27
31

0-20%
0-20%
0-20%
21-50%
51-80%
81-100%
Összesen

Hiányzó
Összesen

Érvényes
Galanta

Hlohovec
Piešťany
Senica

Hiányzó
Összesen
Érvényes
Érvényes
Hiányzó
Összesen
Érvényes

0-20%
21-50%
51-80%
81-100%
Összesen

0-20%
0-20%

0-20%
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100,0
100,0
100,0
100,0
75,0
25,0
100,0
44,8
17,2
20,7
10,3
93,1
6,9
100,0
100,0
100,0
0,0
1,5
11,9
82,1
95,5
4,5
100,0
38,9
8,3
19,4
25,0
91,7
8,3
100,0
100,0
85,2
14,8
100,0
100,0

2011
Települése
Százalék
k száma
(db)
1
3
3
6
4
0
4
16
6
5
0
27
2
29
17
26
1
6
29
28
64
3
67
14
6
11
3
34
2
36
24
27
0
27
31

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0
100,0
55,2
20,7
17,2
0,0
93,1
6,9
100,0
100,0
100,0
1,5
9,0
43,3
41,8
95,5
4,5
100,0
38,9
16,7
30,6
8,3
94,4
5,6
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0

Skalica
Trnava

Érvényes
Érvényes
Hiányzó
Összesen

0-20%
0-20%

21
42
3
45

100,0
93,3
6,7
100,0

21
45
0
45

Érdemes azt is áttekinteni, hogyan alakul a két régióban a magyar
nemzetiségűek aránya a korábban már alkalmazott (lásd: 3. táblázat)
települési méretkategóriák szerint. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy
mindkét régió esetében a magyar nemzetiségűek főként a
kistelepüléseken koncentrálódnak és alig jelennek meg a 20 ezer fő fölötti
városokban. A különbség azonban a két térség között az, hogy míg a
fővárosi régióban mindössze 5 olyan települést találunk, ahol a magyar
nemzetiségűek többséget alkotnak (50%-nál nagyobb arányt képviselnek),
addig a nagyszombati térség 5000 fő alatti településein igen nagy
arányban koncentrálódnak. Ez utóbbi esetében találunk 80%-nál
magasabb arányban magyarlakta településeket, Pozsony régió
tekintetében ez a kategória teljesen hiányzik (2.;3. ábra).
2. ábra A magyar nemzetiségűek aránya (%) (2011), települési
méretkategóriák szerint, a pozsonyi régióban
Forrás: 1991., és 2011. évi népszámlálások adatai alapján saját számítás
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100,0
100,0
0,0
100,0

3. ábra A magyar nemzetiségűek aránya (%) (2011), települési
méretkategóriák szerint, a nagyszombati régióban
Forrás: 1991., és 2011. évi népszámlálások adatai alapján saját számítás

Összegzés
A tanulmány a szlovákiai Pozsony és Nagyszombat régiók
népességváltozási és nemzetiségi folyamatait vizsgálta az 1991., és 2011.
évi népszámlálás adatai alapján. Összegezve azt mondhatjuk, hogy az
elmúlt húsz év alatt a főváros központi kerületei a szuburbanizáció
következtében
fokozatosan
veszítettek
népességükből, miközben
északnyugati városrészeiben és a régió járásaiban népességnövekedés
zajlott le. Mindez tehát erőteljesebb népességmozgásokat jelentett, mint a
nagyszombati térségben. A magyar nemzetiségűek aránya jelentősen
különbözik az egyes régiók, járások és települési méretkategóriák
tekintetében. Mindkét régióban a magyar nemzetiségűek főként a
kistelepüléseken koncentrálódnak. A fővárosi régióban elvétve fordulnak
elő olyan települések, ahol a magyar nemzetiségűek többséget alkotnak,
a nagyszombati térségben azonban jól kimutatható a sűrűsödésük. A járási
vizsgálat alapján elmondható, hogy a pozsonyi régión belül csupán
egyetlen járásban (Szenc) találunk olyan településeket, ahol a magyar
nemzetiségűek többséget alkotnak. Ezzel szemben a nagyszombati körzet
járásai közül a dunaszerdahelyi és a galántai járás kiemelkedően magas
arányú magyarsággal rendelkezik. A települési méretkategóriák és a
magyarság aránya között is kimutatható összefüggés. Jelen tanulmány
több szempontból is továbbfejleszthető. Érdemes lehet a jövőben nagyobb
figyelmet fordítani a többi nemzetiség arányának, területi megoszlásának
mélyebb elemzésére. Mivel 2001. évre vonatkozóan is rendelkezésemre
állnak a népszámlálás ugyanezen típusú adatai, így érdemes lehet egy
közbenső évet is bevonni a vizsgálatokba.
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A regionális média Magyarországon – tévhitek és a valóság
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Iskola, Győr
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Absztrakt: A regionális média létét megkérdőjelezők általában a
következő érvekkel szokták alátámasztani állításukat: nincs szükség a
regionális médiára, mert az országos is el tudja látni a feladatát, mert a
helyi látja el a feladatát, mert a regionális nem tud ellátni tényleges
regionális feladatot, mert nem megfelelő a színvonala, mert nem életképes
gazdaságilag. Írásomban ezeket a tévhiteket szeretném cáfolni.
kulcsszavak: regionális média, tévhitek, cáfolatok,
Magyarországon a sajtó és médiakutatás főleg piaci alapú, célja a
minél nagyobb hallgatottság, nézettség kimutatása, éppen ezért nem
tekinthető tudományosnak. Tudományos igényű elemzés kevés jelenik
meg. A sajtóban előforduló hírtrendekről Fokasz Nikosztól olvashatunk, de ő
csak az országos sajtóval foglalkozik (Fokasz, Kopper 2009). A külhoni
magyarok médiafogyasztását a Médiatudományi Intézet vizsgálja (Dobos
2014). A helyi sajtóval szinte csak Zöldi László (2001) foglalkozik. Kifejezetten
a regionális médiával foglalkozó írást nem találtam. Éppen ezért tartottam
fontosnak, hogy megszülessen az alábbi írás.
Mielőtt a tévhitekkel és azok cáfolatával foglalkoznánk, nézzük meg,
hogy mit értünk regionális média alatt. A kérdés megválaszolására a
legpontosabb választ a Médiatörvény adja. A jogszabály szerint „Körzeti
médiaszolgáltatás az a médiaszolgáltatás, amelynek vételkörzete
meghaladja a helyi médiaszolgáltatás vételkörzetét, de vételkörzetében az
ország lakosságának kevesebb, mint a fele él.” (Mttv, 2010). A helyi
médiaszolgáltatás meghatározásánál már a vételkörzetben élők számát
veszi alapul: eszerint amennyiben csak egy városban lehet fogni az adót,
akkor maximum 500.000 lakos élhet a vételkörzetében, amennyiben több
településen, akkor viszont 100.000 fő a limit. Ebből következőleg
regionálisnak nevezhető az a média, amelyiknek a vételkörzetében - ha
egy városban lehet csak fogni, akkor - éves átlagban több mint 500.000
lakos él, amennyiben több településen, akkor több mint 100.000 lakos, de a
vételkörzetben élők száma nem haladhatja meg az ország lakosainak felét.
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság honlapján közzétett
nyilvántartás szerint (NMHH_1, 2015) a 100MHZ-es URH sávban 17 körzeti
rádió működik, amiből 11 budapesti, 4 miskolci és egy-egy nyíregyházi,
illetve egri. A médiahatóság körzeti lineáris rádiós médiaszolgáltatási
pályázatán 19 rádiót hirdettek nyertesnek. Ezek közül 9-et Budapesten, 3-at
(Mária Rádió, Katolikus Rádió, Lánchíd Rádió) Budapest mellett több
városban, egyet-egyet Nyíregyházán és Miskolcon, 5-öt pedig több
városban (NMHH_2, 2015). Utóbbiak közül 3 Miskolchoz (is) köthető. Ezzel
együtt is mindkét esetben szembetűnő Budapest óriási fölénye a körzeti
rádiókkal való ellátottság terén.
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A televízióknál 19 körzeti lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást
tartanak nyilván (NMHH_3, 2015), amiből 15 székhelye Budapest. Ebben az
esetben viszont a székhely semmilyen támpontot nem jelent, ugyanis a
kábelszolgáltatóknak köszönhetően szinte az egész országban lehet nézni
ezeket. A teljesség igénye nélkül pl. ilyen csatornák is beletartoznak ebbe a
kategóriába: Film Mánia, Spektrum Home, Fishing and Hunting, Parlament
TV, Pax TV.
Ha a jogalkotói szándékból indulunk ki, akkor ide lehet még sorolni a
megyei napilapokat, hiszen ezek „vételkörzete” azaz terjesztési és hírrel
ellátottsági területe is több települést érint és a területen lakók száma több
mint 100.000. Igaz, hogy az értékesített példányszámuk nem éri el a
százezret, de ha beszorozzuk az egy lapot olvasók számával, akkor már
többüknél jóval meghaladja azt, arról nem is beszélve, hogy a tartalmuk
alapján mindenképpen regionálisnak kell tekintenünk őket. Mivel a Pest
Megyei Hírlap megszűnt 18 nyomtatott termékkel számolhatunk.
A regionális média létét megkérdőjelezők első és legfontosabb érve,
hogy azért nincs rá szükség, mert feladatát ellátja egyrészt az országos
másrészt a helyi média. Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni az állítás valós vagy
hamis tartalmát meg kell néznünk, hogy milyen mértékben foglalkozott
regionális hírekkel egy országos és egy helyi média. Országosnak a Kossuth
Rádió Déli Krónikáját, helyinek az 59500 példányban megjelenő ingyenes
önkormányzati lapot a Győr+ újságot választottam.
A Déli Krónika január 19-28 közötti adásait vizsgáltam meg. Az eltelt 10
nap alatt az ország leghallgatottabb rádiós hírműsorában 18 vidéki
tudósítás (és hír) jelent meg, a következő megoszlásban:
28. 2 (1 tud. + 1 hír) Kaposvárt bekamerázzák, új rohammentők
(Tiszaújvárosban, Móron, Szegeden, Budaörsön, Szigetszentmiklóson, Érden)
27. 1 belvíz Alsó-Tisza vidékén
26. 0
25. 1 késnek a vonatok a Győr – Veszprém vonalon
24. 1 Csongrád megyében is emelkedik az influenzások száma
23.
2 megtelt Ócsa, tanácskozás a foglalkoztatás növeléséről
Szegeden
22. 1 (hír) Balmazújvárosban útlezárás tüntetés miatt
21. 4 (3 tud. +1 hír) Egerben borászati konferencia lesz, Békésen
felújították a hajléktalanszállót, zöld egyetem a szegedi + hamis
festékpatronok Rajkánál
20. 3 (2+1 hír hanggal) csökken a várólista Borsodban, új üzem
Székesfehérváron + Nagylaknál hamis bankkártyák
19. 3(2+1 hír hanggal) légikatasztrófa áldozataira emlékeztek Hejcén,
közösségfejlesztő program Debrecenben + engedély nélküli hús Zala
megyében.
Ahhoz, hogy a fenti adatokat el tudjuk helyezni, tudnunk kell, hogy a
20 perces hírműsorban általában 1,5 perc jut egy-egy hírre.
Érdemes megvizsgálni ugyanakkor, hogy lett volna-e ennél több hír,
amit beszerkeszthettek volna a műsorba? Egyetlen újságot a Kisalföldet,
Győr-Moson-Sopron megye napilapját vizsgáltam ugyanezen idő alatt,
tehát január 19-28 között, és az alábbi 15 cikket találtam arra érdemesnek,
hogy akár be is kerülhettek volna egy országos hírműsorba:
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23. (frissítve 29.) Zárnak a győri Tescók: bérbeadás és az ingatlanok
eladása is szóba jöhet
28. Fejére dőlt a nyárfa - Mentőhelikopter szállította Győrbe
28. 40 évre ítélték Győrben a kegyetlen, háromszoros gyilkost
28. Megoldás a zsúfoltságra? Óránként indulnának az IC-k Csornáról
Győrön át Budapestre
27. Patkányok szaladgáltak a gyerekek között a győri játszótéren
27. Stratégiai megállapodást kötött a kormány a Nemak Győr Kft.-vel
26. Orvosi csoda Győrben - Így mozog egy visszavarrt kar!
23. Döbbenet: 107 határsértőt szállítottak le két vonatról Győrben
23. Vécébe fulladt a kislány – Ítélet Győrben: senki nem megy börtönbe
23. Cigány származása miatt igazoltatták az ácsi polgármestert
22. A kalauz csalónak nevezte a győri utast, mert használta a
közalkalmazottaknak járó kedvezményt
21.Polgármesteri összefogás az EuroVelo 6 kerékpárút megépítéséért
A Győrtől Szentendréig terjedő térségből 17 Duna-parti
település polgármestere írt alá közös nyilatkozatot
21. Eredményes 140 milliós projekt a győri egyetemen
A Széchenyi Egyetem tudományos eredményeinek ismertetetését,
terjesztését
célozta meg a két éves program.
21. A kormány ígéri, 2020-ra biztosan lesz autóút Sopron és Csorna
között
19. Szobatársai végignézték, ahogy a mélybe ugrott a győri kórházban
Fentiek alapján megállapítható, hogy igenis lett volna elég regionális
hír, de mivel nem ezért hozták létre nem foglalkozott velük az országos
hírműsor. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy ez a 15 hír mindössze
egy megyéből származott, így terjedelmi okok miatt sem tudott volna
foglalkozni vele. Összességében megállapítható, hogy az országos média
nem tudja átvenni a regionális hírszolgáltatás feladatát. És itt most
hangsúlyozni kell, hogy az előző elemzés nem a Kossuth Rádió teljes
műsorfolyamára vonatkozott, hanem pusztán egy műsorára, a Déli
Krónikára.
Nézzük mi a helyzet a helyi médiával? Ugyanezen idő alatt a Győr+
újságban 5 regionális hírt tartalmazó írás jelent meg. A január 23-án
megjelenő számában Megépül a Győrt keletről elkerülő út, míg a január
30-ban Halálos baleset az M1-es autópályán (és emiatt lezárás, elterelés),
Nemak: a fejlődés stratégiája (Stratégiai együttműködési megállapodást írt
alá a kormány a mexikói tulajdonú, a Győri Nemzetközi Ipari Parkban
működő Nemak Győr Kft.-vel), Három éve adták át a kórház
leszállópályáját Évente ötvenszer fordul életveszélyes sérültekkel a
helikopter, Egyetemi körkép: hova tovább?,
Fentiek alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy sem az országos adó
sem a helyi újság nem lát el regionális feladatot. Egyébként nem is azért
hozták létre őket.
Vannak, akik szerint azért nincs szükség regionális médiára, mert nem
tudják ellátni a feladatukat, mivel csak a média székhelyéről tudósítanak.
Ennek cáfolatára szintén a Kisalföld című újság elemezését idézem. A Győri
Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze című TÁMOP
program keretében azt vizsgáltuk, hogy mennyire befolyásolja az egy-egy
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településről megjelent cikkek számát és hosszát az, hogy milyen messze van
az adott település a szerkesztőség székhelyétől.
Kutatásunkban a 2013-as év 294 lapszámát vizsgáltuk meg. A nagyobb
városokkal, így Győrrel, Sopronnal, Mosonmagyaróvárral, Csornával és
Kapuvárral nem foglalkoztunk, mivel azok minden számban külön felületet
kapnak. Megvizsgáltuk a cikkek számát, az első oldali megjelenések
számát, a cikkek hosszát, és ezeket vetettük egybe a központtól mért
távolsággal, tehát azzal, hogy mennyit kell az újságírónak utaznia, hogy
elkészíthesse a cikket.
A 10.000 lakosra jutó cikk megjelenések számát feltettük térképre is (1.
ábra). Itt is jól látszik, hogy vannak ugyan fehérebb területek, de ezek nem
köthetők egyértelműen a távolsághoz. Az kétségtelen, hogy a GyőrKapuvár és a Győr-Mosonmagyaróvár közötti félúti megállókkal többet
foglalkozott az újság. Előbbiből Abda, Lébény, Ásványráró, utóbbiból
Rábapatona és Enese profitált. Sopron előtt Fertőd sötétebb,
Mosonmagyaróvár körül pedig Jánossomorja, Hegyeshalom, Rajka,
Dunakiliti, délen pedig Tét és Beled.
1. ábra 10000 lakosra jutó települési cikkemlítettség a Kisalföld 2013-as
számaiban Győr-Moson-Sopron megyében
Forrás: Kisalföld adatgyűjtés alapján saját szerkesztés

A következő (2.) ábrán ugyanaz látható, csak nem a cikkek száma,
hanem hossza alapján. A két térkép szinte teljesen lefedi egymást, így a
Győrtől való távolság növekedésével a megjelent cikkek hossza sem
csökken.
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2. ábra Egy lakosra jutó cikksorok a Kisalföld 2013-as számaiban GyőrMoson-Sopron megye településeiről
Forrás: Kisalföld adatgyűjtés alapján saját szerkesztés

A józan logika alapján sem csökkenhet egyébként a cikkek száma és
hossza a távolsággal, hiszen az újságnak jól felfogott érdeke, hogy ne
legyenek teljesen fehér foltok, hiszen azzal saját rossz hírét keltené: mitől
lenne regionális/megyei, ha egy járással vagy kisvárossal, faluval csak azért
nem foglalkozna, mert messze van a szerkesztőségtől? Éppen ezért, figyelik,
hogy milyen gyakran írnak egy-egy településről, és ha valamelyikről már
régen jelent meg valami, akkor akkor is születik egy írás, ha amúgy nem
történik semmi különösebb esemény ott.
A budapestiek gyakran meglepődnek, hogy a fővároson kívül is komoly
kulturális és egyéb értékek teremnek, hogy ott is működik az újság, tévé,
rádió. Általában tőlük hangzik el az az érv, hogy nincs szükség a regionális
médiára, mert nagyon gyenge a színvonala. A 3. ábra ezzel szemben azt
mutatja meg, hogy a vidéken dolgozó újságírók ugyan olyan teljesítményre
képesek, mint budapesti kollégáik.
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1. táblázat: vidéki újságíró teljesítménye a Kossuth Rádióban
forrás: saját gyűjtés, szerkesztés
november
december
január
napon
jelentek
meg anyagai
szerkesztésműsorvezetés

26

28

29

5

3

6

interjú,
tudósítás

53

66

70

riport,

Mindezt 11 műsorban: Jelenlét, Hajnal-táj, Napközben, Közelről, 180
perc, Szombat délelőtt, Szombat délután, Krónika, Vasárnap délután,
Belépő, A hely. Az illető korábban egy regionális médiában dolgozott,
akárcsak a Rádió többi, vidéken dolgozó munkatársának jelentős része.
Egyértelmű, hogy megfelel a Kossuth Rádió országos adásaiban is,
különben nyilvánvaló, hogy már régen elküldték volna.
Az eddigieknél gyengébb érv ugyan, de mivel azzal is szoktak érvelni,
hogy a regionális média nem életképes gazdaságilag, érdemes
megvizsgálni ezt a kérdést is. A 4. ábra a megyei és az országos napilapok
példányszámainak alakulását mutatja. Ebből egyértelműen látszik, hogy
míg az egykor egyeduralkodó hírforrás, a Népszabadság példányszáma 6
év alatt 108 ezerről 43 ezerre csökkent, addig a Kisalföldé 76 ezerről 64
ezerre, azaz míg az országos napilap elveszítette olvasóinak 60%-t, addig a
megyei „csak” a 16%-t.
2. táblázat: Napilapok példányszámainak alakulása 2008-2014 között
forrás: MATESZ adatok alapján saját szerkesztés
Napilap neve

Összesen
értékesített db
2008. I. félév

Összesen
értékesített db
2013. I. félév

Összesen
értékesített db
2014. I. félév

Kisalföld

75819

65401

63772

Vas Népe

53761

43891

42878

Zalai Hírlap

52519

42117

41202

Népszabadság

108503

49189

43571

Magyar Nemzet

59231

38708

37539

Népszava

22447

15245

14001

Ha feltételezzük, hogy az értékesített példányszám összefügg az adott
lap gazdasági erejével, és elfogadjuk, hogy ahogy a gazdaság minden
területén, úgy a média világában is igaz, hogy csak a gazdaságilag erős
társaságok tudnak fennmaradni, akkor meg kell állapítanunk, hogy a
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regionális lapok gazdaságilag semmiképp sem gyengébbek, mint az
országosak.
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól kapott adatok (5. ábra)
vizsgálata után kijelenthetjük, hogy 2011-13 közötti időszak alatt ugyanez
mondható el a helyi média viszonylatában is: nyereségesebbek voltak a
körzeti adók, mint a helyiek.
3. táblázat: Helyi és körzeti elektronikus média nyereségessége 2011-2013
forrás: NMHH adatok alapján saját szerkesztés
Nyereséges

Veszteséges

Nullszaldós

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Helyi
rádió

47%

53%

69%

46%

39%

31%

7%

8%

0%

Helyi
tv

54%

37%

55%

43%

55%

37%

3%

8%

8%

Körzeti
rádió

50%

70%

62%

44%

30%

38%

6%

0%

0%

A korábban említett TÁMOP-os kutatásban az is vizsgáltuk, hogy honnan
szerzik ismereteiket a megkérdezett városi polgárok. Ezt követően azt
néztük meg, hogy ugyanannak a média típusnak a helyi és az országos
változata hogyan viszonyul a helyi és az országos informálódáshoz az összes
válaszadó arányában (5. ábra). Arra a kérdésre, hogy honnan szerzi
információit az ország történéseiről 2706-an, míg arra, hogy honnan szerzi
ismereteit lakóhelye és környezete történéseiről 2712-en válaszoltak.
Amennyiben a válaszokból a médiára fókuszálunk, akkor a helyi, regionális
információkat az újságból szerzik be, míg az országosakat a közszolgálati
televízióból.
4. táblázat: Országos és helyi/regionális médiumok említettsége közötti
különbség
Forrás. GYIK lakossági lekérdezés alapján saját szerkesztés
helyi, regionális
média
országos (2706) (2712)
újság (hetilap)
193
1024
napilap
422
998
tv közszolgálati
3151
632
rádió (kereskedelmi)
531
832
online
729
456
ismerősök
1173
1560
Az összehasonlításból annyi mindenesetre megállapítható, hogy a helyi
információk „beszerzésénél” sokkal jobban támaszkodnak a helyi írott
sajtóra, mint az országos híreknél, akár a hetilapot, akár a napilapokat
hasonlítjuk össze. Ezzel ellentétben az országos híreknél erősebb a
közszolgálati tv és az online. Ami azt jelenti, hogy a helyi információkért
még hajlandók plusz pénzt adni az emberek, az országosért már nem vagy
csak alig.
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Jelen írásból kiderült, hogy a regionális médiának igenis van
létjogosultsága, mivel feladatát el tudja látni. Szerepét sem az országos,
sem a helyi média nem tudja átvenni. Gazdaságilag képes talpon
maradni, sőt versenyre kelni az országos médiával. A regionális médiában
dolgozó újságírók pedig képesek az országosban dolgozók színvonalán
teljesíteni.
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