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KIVONAT 

A konferenciaturizmus jelenleg a turizmus egyik legkiemelkedőbben fejlődő ága. Az, hogy 

mely területek érintettek ezen fejlődésben, nagyban függ adott város/régió adottságaitól. Garai 

(2002) szerint a konferenciák helyszínválasztásánál több kritérium is döntő szerepet játszik, 

ilyenek például a megközelíthetőség, technikai felszereltség, étkezési és bankett lehetőség, 

valamint a város arculata is. (Garai, 2002) Ezeken kívül természetesen számos más tényező is 

befolyásolja a döntést, amik viszont rendezvényenként eltérőek lehetnek.  

Amennyiben egy város megfelelő adottságokkal rendelkezik, hogy kielégítse ezen igényeket, 

nagy ismertségre, sikerekre tehet szert. Nagykanizsa városa jelenleg nem rendelkezik ezen 

igényeket kielégíteni képes infrastruktúrával, pedig a fejlődés ilyen téren multiplikátor hatással 

bírna.  

Empirikus kutatásom során a konferenciaszektor keresleti oldalát vizsgáltam, interjúkat 

készítettem a potenciális megrendelőkkel, amelyből kiderül, milyen sarkalatos pontjai vannak 

egy konferencia helyszínválasztásának, valamint milyen szempontok játszanak döntő szerepet 

a választásban, a való életben. Az interjúkban kitértem Nagykanizsára is, felmérve, mennyire 

ismerik a várost, tartanának-e itt konferenciát. A válaszok beigazolták a gondolatomat, 

miszerint a konferenciák térképén nem szerepel városunk. Amennyiben az alany ismeri is a 

várost, konferenciahelyszínnek nem tartja optimálisnak. 

Dolgozatom célja bemutatni a konferenciaturizmus jelentőségét, főbb jellemvonásait, 

rávilágítani Nagykanizsa erősségeire, valamint az empirikus kutatás során szerzett 

tapasztalatokra alapozva létrehozni egy szállodafejlesztési tervet, amely egy potenciális 

fejlődési lehetőség Nagykanizsa számára. 

Kulcsszavak: 

konferenciaturizmus, Nagykanizsa, szállodafejlesztés 
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ABSTRACT 

The conference tourism is one of the most advanced part of the tourism. The development 

depends on the facilities of the city or region. According to Garai (2002) in order to choose the 

location we have to consider different criterias, such as accessibility, technical opportunities, 

dining and banquet possibilities, together with the image of the city. In addition some other 

factors can also influence the decesion, which could be different at each event. 

If a city has appropriate attributions in order to satisfy the demands it can reach huge publicity 

and achievements. At the moment the infrastructure of Nagykanizsa has not so developed, 

otherwise it can generate multiplier effect. 

In my empirical analyses I surveyed the demand side of the conference sector, I made interviews 

with the potential customers that can be used to show that what are the most important parts of 

the site selection and what aspects can influence the choice in the real life. In the interviews I 

mentioned Nagykanizsa too. I measured the popularity of the city and the frequency of the 

conferences. The answers confirmed my thoughts: our city does not exist on the map of 

conferences. Even if somebody knows the city he or she does not think that it is suitable for a 

conference. 

Aim of my thesis is to introduce the relavancy of the conference tourism, the basic features, 

strengths of Nagykanizsa and create a hotel developement plan with the experiences of 

empirical survey. It can provide opportunities for develop. 

Keywords: 

conference tourism, Nagykanizsa, hotel development 
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BEVEZETÉS 

Dolgozatom témájául a konferenciaturizmus jelenségét és annak Nagykanizsához való 

kötődését választottam. Egyetemi éveim során duális képzésben vettem részt, amit a zalakarosi 

Hotel Karos Spa **** superiorban töltöttem. Képzési időm alatt a szálloda minden részlegével 

megismerkedtem, többet között a rendezvényszervezéssel is. Tapasztalataim azt mutatták, hogy 

számos konferencia Nagykanizsáról érkezik a 20 km-re lévő Zalakarosra, mivel ez a 

legközelebbi alkalmas konferenciahelyszín.  

Célom egy Nagykanizsa területén elhelyezkedő négy csillag kategóriájú szálloda létrehozására 

irányuló koncepció megteremtése, amivel a város egy potenciális fejlődési lehetőségét mutatom 

be.  

Dolgozatom első részében megvizsgálom a szakirodalmi hátteret, milyen adatok és gondolatok 

állnak rendelkezésre a hivatásturizmus jelenségéről, különös tekintettel a helyszínválasztás 

hátterére. Ezeket legfőképp magyarországi, valamint Nagykanizsa környezetének 

viszonylatában mutattam be. Következő részként a terület turizmusát vizsgáltam meg mind a 

keresleti, mind a kínálati oldalról.  

Továbbiakban a primer kutatásom részleteit és eredményeit ismertettem, amikből aztán 

levontam a szállodafejlesztési koncepcióhoz szükséges következtetéseket. Dolgozatom utolsó 

előtti részében bemutattam a szállodafejlesztési tervet, a szálloda általános adottságait, 

szolgáltatásait. Az utolsó részben pedig a kutatás összefoglalt eredményeit beépítettem a 

koncepcióba, ezzel kiemelve a legfontosabb területeket a szálloda sikerességének érdekében.  
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1 A KONFERENCIATURIZMUS 

A vizsgált téma megkezdéséhez elengedhetetlen tisztázni az alapvető fogalmakat, hogy ezzel 

is garantáljuk a téma félreérthetetlenségét, és elkerüljük a tévesztéseket. Legfőbb tisztázandó 

fogalom a hivatás/MICE turizmus, és a konferenciaturizmus.  

A mai társadalomban már nem választható szét teljesen a szabadidő és a munka világa. Nagyon 

gyakran mosódnak el a határok, köszönhetően a globalizációnak és a vele járó nagymértékű 

mobilitásnak. Ennek ellenére azonban még mindig él a turizmus két csoportra bontása. Kardos 

(2011) gondolatai alapján szabadidős és hivatásturizmusra bonthatjuk a turizmust, melyek 

jellemzői az alábbiak:  

 Szabadidős turizmus: önálló döntés alapján megszületett turisztikai tevékenység, 

amiben önállóan kerül meghatározásra az úti cél, az utazás időtartama, az elutazás 

ideje, valamint a tevékenység jellege. A fő cél a kikapcsolódás, fizikai és szellemi 

felfrissülés, regenerálódás. Ezek egybeköthetők kirándulással, természetjárással, 

egészségmegőrzéssel, városnézéssel, rokonok, ismerősök meglátogatásával. A 

szabadidős turisztikai tevékenység legtöbbször társas formában zajlik, családi vagy 

baráti körrel. Fontos ismérv még, hogy az utazások e formáját a turista mindig teljes 

mértékben saját magának finanszírozza. 

 Hivatásturizmus: az utazások foglalkozáshoz köthetőek, és elsősorban az 

ismeretszerzést, társas kapcsolatok kialakítását, szakmai elismertséget, egzisztencia 

építését és természetesen a hivatásvégzést szolgálják, valamint elősegítik a 

munkavégzés sikerességét. A hivatásukból adódó turistáknak is lehetőségük van a 

látnivalók, attrakciók megtekintésére, élményszerzésre, viszont nem ez utazásuk 

elsődleges célja. Különböző szegmensei vannak a turizmus e fajtájának: üzleti célú 

utazások (Meetings), incentív utazások (Incentives), kongresszusokon, konferenciákon 

való részvétel (Conferences), és a szakmai kiállításokon, vásárokon való részvétel 

(Events). A hivatásturisztikai költések nagy részét a vállalatok, vállalkozások, 

intézmények állják. (Kardos, 2011. p. 11.)  
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 Szabadidős turizmus Hivatás turizmus 

Utazási döntés alapja Önálló preferencia Foglalkozásból adódó 

Utazás célja 

Pihenés 

Felfrissülés (testi, lelki) 

Kikapcsolódás, … 

Ismeretszerzés 

Kapcsolatok kialakítása 

Hivatásvégzés, … 

Utazás időpontja 
Nyár 

Hétvége 

Ősz – Tavasz 

Hétköznap 

Lehetséges formák 

Városnézés 

Kirándulás 

Egészségmegőrzés 

Rokon/ barát meglátogatása 

Természetjárás 

Élményszerzés, … 

Üzleti célú utazások 

Incentív utak 

Konferenciákon való 

részvétel 

Kiállításokon, vásárokon 

való részvétel 

Finanszírozás Saját tőkéből Vállalati, céges tőkéből 

 

1. táblázat: A hivatás és a szabadidős turizmus összehasonlítása 

Forrás: saját szerkesztés (Kardos, 2011 p.11.) 

 

A hivatásturizmus, más néven MICE turizmus az említettek alapján több részre osztható, a téma 

tekintetében ezeket célszerű alaposabban is tisztázni.  

 M (Meetings - Üzleti utak): üzleti megbeszélések, ügyintézések, üzletkötések, piaci 

ismeretterjesztés és cégek közötti kapcsolatépítések összefoglaló csoportja. Lehetőség 

van rá, hogy az utazást kiegészítsék turisztikai elemekkel is, így az üzletemberek 

szabadideje is hasznos időtöltéssé alakul. 

 I (Incentives – Incentív utak): a dolgozók, munkavállalók, partnerek részére juttatott 

ösztönző, jutalom utak. Elsődleges cél inkább a partner pihenése, ösztönzése, 

kikapcsolódása. Hivatalos programok nincsenek, viszont ez is elősegíti a jobb 

munkalégkör kialakulását, az összetartozást és a vállalati célokkal való könnyebb 

azonosulást.  

 C (Conferences – Konferenciaturizmus): szakmai témákat feldolgozó rendezvényekre 

való utazás, és azokon való részvétel tartozik ebbe a csoportba. Az ilyen típusú 

rendezvények turisztikai szolgáltatások fogyasztásával járnak, mint a szállás és 

étkezés, valamit igény szerint turisztikai programokon is lehetséges a részvétel. 
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Gyakori, hogy a kongresszusokat megelőző napokban már elő programokat, lezajlása 

után pedig utó programokat szerveznek a résztvevők és a kísérők számára. A 

konferencia rendezvények sajátos, magas igényekkel rendelkeznek, amit legtöbbször 

szállodák (saját kialakított konferencia résszel) és kongresszusi központok tudnak 

kielégíteni. A turizmus összes ágazata közül ez fejlődik a legdinamikusabban az elmúlt 

időszakban, hiszen a ráfordítások meghozzák a hasznukat, köszönhetően a szezonalitás 

csekélységének, és a magas árszínvonalaknak. Nem elhanyagolható, hogy azon 

turisták, akik hivatásból adódóan egy konferenciára érkeznek a térségbe, nagy 

valószínűséggel újra felkeresik majd a desztinációt csak eztán már szabadidős 

szándékkal. Ezen kívül pozitív, multiplikátor hatása is van, hiszen hozzájárul az adott 

téma ismertségéhez, elterjesztéséhez, valamint az ország elismertségéhez. 

 E (Events – Kiállítások és vásárok): marketing feladatokat betöltő, egy-egy 

szakterületre szervezett, időszakonként ismétlődő, általában nemzetközi események. 

Résztvevői a kiállítók és a látogatók. Egyre több cég kínál ilyen eseményekhez 

kapcsolódó utakat, mivel felismerték, hogy az egy-egy szakmát, területet teljes 

mélységében bemutató rendezvények látogatása komoly gazdasági eredményeket 

hozhat.  

A fentiek alapján már tisztán láthatjuk, hogy mi is valójában a MICE turizmus, valamit mit 

nevezhetünk konferenciaturizmusnak. Nemzetközi turisztikai piacokon emlegetik Meetings 

Industry néven is, erre magyar kifejezés még nem született meg. (Happ - Husz, 2011. pp. 185-

197)  

1.1 A konferenciaturizmusról általában 

A konferenciaturizmus magába foglal minden olyan elutazást, ami üzleti céllal történik, legyen 

az egy kongresszuson, konferencián, kiállításon való részvétel, akár nemzetközi, nemzeti, vagy 

regionális szinten. Ezek az események lehetnek rendszeresek, de egyszeri alkalmak is. (Jafar, 

2000. p. 683.)  

Lengyel (2004) szerint a hivatásturizmus olyan szakmai és szabadidős tevékenységek 

összessége, amik foglalkozással kapcsolatos helyváltoztatást igényelnek. (Lengyel, 2004. p. 

525.) 

Horváth (2011) megállapította, hogy a kongresszusi turizmus az exkluzív turizmus 

kategóriájába tartozik, amivel teljes ellentétévé válik a tömegturizmusnak. Ez alapján a 
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kongresszusi turizmus kínálata körülhatárolható egy egyedi és sajátos kínálattal rendelkező 

iparágként, amit épp ezért nem a tömegeknek szánnak. (Horváth, 2011. p. 25.) 

Az átlagos turistákhoz képest az üzleti céllal érkezők sokkal nagyobb hajlandóságot mutatnak 

a költekezéseket tekintve. Az üzleti turisták, elutazásuk nagy részét a szűkösre szabott 

programjuk miatt a szállodában töltik, így ők az a réteg, akik a legtöbbet költik a szállodákon 

belül különböző szolgáltatásokra. (www.turizmus.com, 2017) 

Happ - Husz (2011) szerint kongresszusi turizmusnak a kongresszusok, konferenciák, 

szimpóziumok résztvevőinek odautazása és a helyszínen való tartózkodása tekinthető. Ezen 

kívül kiemeli, hogy a kongresszusi turizmus az egyik legkiemelkedőbben fejlődő iparága a 

turizmusnak. Később indokolja is ezt a kijelentést: „A tudományos élet nemzetközisége, a 

kommunikációs igény, a mások eredményei iránti kíváncsiság segíti a konferenciaturizmust 

abban, hogy a turizmus egyik legdinamikusabban fejlődő részévé válhasson.” (Happ - Husz, 

2011, p. 194.)  Megállapítást tett emellett arra is, hogy a konferenciaturizmus kevésbé 

szezonális, mint a turizmus klasszikus fajtája. Vélekedése szerint itt is jellemző a szezonalitás, 

csupán a szezon jóval hosszabb ideig tart, és csak a nyári hónapok élveznek kivételt a 

közkedvelt konferencia időpontok alól. Ezzel szemben viszont inkább beszélhetünk egy héten 

belüli szezonalitásról, hiszen az határozottan kijelenthető, hogy az üzleti turizmusban a 

hétvégék kiesnek, és a hétfőtől péntekig tartó időszak lehet potenciális a lebonyolításhoz. (Happ 

- Husz, 2011. pp. 193-195.)  

A felsorolt gondolatok alapján elmondható, hogy a konferenciaturizmus, más néven 

kongresszusi turizmus, lényegét tekintve a turizmus nem olyan részébe tartozik, amikor az 

emberek szórakozás, vagy üdülés céljából hagyják el a lakóhelyüket. A turizmus ezen fajtája 

hivatalosabb, foglalkozásból eredő elfoglaltság, ami abban különbözik a munkavégzéstől, hogy 

nem a megszokott környezetben zajlik, hanem valahol máshol, szervezett, rendezvényes 

keretek között. Amikor a konferenciaturizmus részvevőiről beszélünk, akkor tudnunk kell, 

hogy idejük híján nem tudják elhagyni a szállodát, így ők azok, akiknek a szállodai intern 

értékesítés jelenti a diszkrecionális jövedelmük elköltésének egyetlen lehetőségét. Elmondható 

még, hogy ez a turizmus legdinamikusabban fejlődő ágazata is, hiszen az emberi kíváncsiság, 

tudásvágy, valamint a tudományok globalizáltsága megadja a lehetőséget, hogy a folyamatos 

színvonalas kereslet mellett a kínálat fejlődni tudjon. 

1.2 A konferenciaturizmus nemzetközi trendjei 

A konferenciaturizmus jelensége nemzetközi szinten is egyre nagyobb mértéket ölt. Ilyen 

kaliberű témában nem véletlen, ha két nagyobb szervezet is gyűjti, illetve tanulmányozza az 
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adatokat. Ez a két szervezet az UIA (Union of International Associations) és az ICCA 

(International Congress and Convention Association). A két szervezet más-más 

kritériumrendszerrel dolgozik. Az ICCA enyhébb feltételekkel számolja a konferenciákat: 

rendszeres megrendezés, legalább 50 fő és legalább három nemzetből érkező vendégeknek kell 

lennie ahhoz, hogy a rendezvény bekerüljön ebbe a statisztikába. Az UIA már szigorúbb 

követelményeket szab: minimum 300 fő, a résztvevők 40%-a legalább öt különböző 

nemzetiségű, és legalább három napos hosszúság kell ahhoz, hogy az UIA szemszögéből is 

konferenciának minősüljön egy rendezvény. (Happ - Husz, 2011, p. 194.) 

A 2016-os évben Magyarország a 33. helyen végzett a megrendezett konferenciák száma 

alapján, amivel három helyet is előrelépett, a korábbi évhez képest. A ranglista a Nemzeti 

Konferenciák és Kongresszusok Szövetségének (ICCA) adatai alapján készült el, és kiderül 

belőle továbbá, hogy Budapest a városok listájának 16. helyén végzett, ami azt jelenti, hogy a 

mi fővárosunkban rendezték a 16. legtöbb konferenciát, összesen 108-at. Ezen kívül az is 

napvilágot látott, hogy meglepő módon, minden ötödik nemzetközi konferenciát vidéki 

helyszínen rendeztek meg.  Nem véletlen, hiszen a megelőző években egyre felkapottabbak 

lettek az új desztinációk, és ezzel Magyarország igen vonzó úti célnak számít. (Nemzeti 

Turizmusfejlesztési Stratégia 2030, 2017, p. 53.) 

A világranglistát tekintve az Amerikai Egyesült Államok határozott csúcstartó a megrendezett 

konferenciák számával kapcsolatban, és az utána következő Németországnak is stabil helye 

van, míg a harmadik helyre az évek során már Spanyolország csúszott fel, letaszítva ezzel az 

Egyesült Királyságot. Magyarország 2016-os javulását további előrelépés követte (27. hely), 

de ezt követően, 2018-ban ismét a 34-en zártunk. (ICCA Statistics Report Country & City 

Rankings 2015-2018) 
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Helyezés 2015 2016 2017 2018 

1. U.S.A. U.S.A. U.S.A. U.S.A. 

2. Németország Németország Németország Németország 

3. 
Egyesült 

Királyság 

Egyesült 

Királyság 

Egyesült 

Királyság 
Spanyolország 

4. Spanyolország Franciaország Spanyolország Franciaország 

5. Franciaország Spanyolország Olaszország 
Egyesült 

Királyság 

Magyarors

zág 
37.  33.  27.  34.  

 

2. táblázat: Világranglista a megrendezett konferenciák száma alapján 

Forrás: saját szerkesztés (ICCA Statistics Report Country & City Rankings 2015-2018) 

 

Ezeket a nemzetközi konferenciákat néhány közös jellemzővel írhatjuk le. Az összes ilyen 

rendezvény több, mint fele Európában zajlik le, amivel elmondható, hogy a 

konferenciaturizmus piacán nagyon vonzó desztinációban helyezkedünk el mi is. Egyre 

feltörekvőbb területek azonban Ázsia és Közel-Kelet, ahol több ország is folyamatos 

újításokkal várja a hivatásturisztikai rendezvényeket. A konferenciák résztvevőit tekintve az 

évek során folyamatosan egyre kisebb létszámmal kell számolni. Ezt támasztják alá az adatok, 

miszerint 2003-ban átlagosan 832 fő vett részt egy konferencián, viszont öt évvel később már 

csak 638. A konferenciák átlagos létszáma 250-499 fő körül mozog, és közel 20%-ban 

orvostudományi témában zajlik. Téma szerint ezt követik a technológiai, majd a tudományos 

témákban tartott ülések. Az éven belüli megoszlást tekintve a legkedveltebb hónapok a 

szeptember, október, november, viszont késő tavaszi – kora nyári hónapok is egyre 

népszerűbbek (május, június). A számunkra talán legrelevánsabb vizsgálati pont a megrendezés 

konkrét helyszíne. A legkedveltebb helyszínek a konferenciaszállodák, viszont az egyetemi 

helyszínek is feltörekvőben vannak, a konferenciaközpontok kárára.  (Happ - Husz, 2011, 

pp. 194-195.) 

Az évek során megfigyelhető volt, hogy a konferenciaturizmus egyre közelebb kerül az 

egészségturizmushoz. Az üzleti vendégeknek egyre jobban nő az igénye az 

egészségmegőrzésre és a wellnessel összekapcsolt kikapcsolódásra. Ezen okokból ma már nem 

plusz, hanem feltétel a szállodák esetében a megfelelő wellness részleg és az 
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egészségmegőrzésre irányuló szolgáltatások megléte. Magyarország szerencsés helyzetben van 

ilyen tekintetben, hiszen rendelkezik a megfelelő termálvízkészlettel, és fürdőkultúrával. (Happ 

- Husz, 2011, p. 199.) 

1.3 A konferenciaturizmus kereslete 

A konferenciaturizmus mozgatórugója elsősorban a résztvevőkben keresendő. Ők azok, akik 

megadják a keresletet, akik miatt érdemes megrendezni egy-egy konferenciát. A résztvevők 

viszont változatos célokkal, motivációkkal érkezhetnek az ülésekre.  

Happ - Husz (2011) szerint a következő motivációk vezényelhetik a résztvevőket: 

 Továbbképzés 

 Szakmai, tudományos kapcsolatok építése 

 Ismeretszerzés 

 Nemzetközi kapcsolatok kialakítása 

 Elismerés 

 Tapasztalatcsere 

 Előadás megtartása 

 Kikapcsolódás 

A konferenciaturizmus keresletét több ismérv alapján is feloszthatjuk, a rendezvény nagysága 

szerinti (résztvevők száma), a konferencia témája, célja alapján, vagy a megbízó kilétét 

tekintve. Ez utóbbi a lényeges számunkra, hiszen ők adják a turizmus ezen fajtájának a fő 

keresleti oldalát. Ők határozzák meg a konferencia témáját, volumenét, környezetét, és minden 

kulcsfontosságú kérdést a rendezvény szervezésével kapcsolatban.  

Lényegét tekintve 2 nagyobb csoportra oszthatjuk a megbízói réteget: a kongresszusok 

megrendelői a vállalati valamint a szövetstégi szféra. A szövetségi ülések magukba foglalják a 

nemzetközi kormányközi, és a nem kormányközi (non-profit, és társadalmi) üléseket is. A 

szövetségi kategóriába tartoznak a konferenciaturizmus keresletének legnagyobb részét adó 

orvostudományi ülések (18,3%), épp úgy, mint a többi tudományág képviselőinek konferenciái. 

A vállalati kategóriába ezzel szemben konkrét cégek, vállalatok ülései tartoznak, amiket 

általában éves rendszerességgel, vagy kisebb gyakorisággal, alkalmi jelleggel rendeznek meg. 

Vonatkozik ez a külföldön, vagy belföldön központtal rendelkező cégekre, vállalatokra 

egyaránt. (Happ - Husz, 2011, pp. 193-194.) 
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1. ábra: A nemzetközi ülések típusai 

Forrás: ICCA, 2008 alapján szerkesztette: Happ, 2010 

 

A Magyar Turisztikai Ügynökség minden évben elkészíti az adott évre vonatkozó 

Hivatásturisztikai Statisztikát, önkéntes kitöltések alapján, nem szisztematikus módszerrel. 

Ebben figyelembe vesznek nemzetközi és magyar konferenciákat egyaránt, vizsgálják a 

résztvevők számát, a konferenciák megrendelőit, területi elosztását, a helyszín jellegét, és 

további tényezőket, amik alapján elénk tárulnak adott év hivatásturizmusának keresletére 

vonatkozó jelentősebb adatai.  

A 2016-os statisztika adatai szerint a vizsgált évben 27%-al növekedett a Magyarországon 

tartott konferenciák száma 2015-ös évhez képest, tehát 2819-ről 3598-ra nőtt az effajta 

rendezvények száma. Ezek közül a legtöbb (65,4 %) a vállalati szektor megrendelése alapján 

jött létre. Tovább elemezve a témát kiderült, hogy a magyar rendezvények száma 1999-ről 

2617-re növekedett, míg a nemzetközi konferenciáké 820-ról 981-re. A szövetségi 

rendezvények az összes rendezvény 1/5-ét (20,2 %) adták, a fennmaradó 14,4 % pedig az 

egyéb1 kategóriába sorolt rendezvény.  (2016. évi Hivatásturisztikai Statisztika, 2017) 

                                                 
1 „Egyéb kategória az állami, egyházi, alapítványi rendezvényeket, az egyetemek által saját szervezésben 

bonyolított tudományos rendezvényeket, továbbá a szolgáltatók által üzleti titokra hivatkozva és/vagy nem pontos 

névvel megadott rendezvényeket tartalmazza.” 

(file:///E:/Downloads/2017_05_31_mtustatisztikakonferenciak2016.pdf) 
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2. ábra: Magyarországon megrendezett konferenciák típusa 2016 és 2019 között 

Forrás: saját szerkesztés a 2016-2019 évi Hivatásturisztikai Statisztikák alapján 

 

A 2016-os évhez képest tovább nőtt a konferenciák száma 2017-re is, amikor a hazai 

konferenciák száma 21,6%-al, a nemzetközi konferenciáké pedig 10%-al emelkedett, derül ki 

a Magyar Turisztikai Ügynökség nem teljes körű felméréséből született beszámolója alapján. 

Kiderül továbbá, hogy a konferenciákon való résztvevők száma 6,5%-al növekedett, azaz 2017-

ben elérte a 674 640-es számot. A vállalati szektor a konferenciák 57,4 %-át rendelte meg, a 

szövetségi kategóriába pedig a konferenciák 27,1 %-a tehető, ami azt mutatja, hogy nőtt az 

egyéb kategóriában megrendezett események mennyisége. (2017. évi Hivatásturisztikai 

Statisztika, 2018) 

A Magyar Turisztikai Ügynökség 2019-es jelentése további növekedésekről számol be a 2018-

as adatok alapján. Összesen 13 %-al nőtt a hivatásturisztikai rendezvények száma 2017-es 

évhez képest, ami már 4816 rendezvényt jelent. Megoszlása szerint 3361 magyar és 1455 

nemzetközi rendezvényt bonyolítottak le hazánkban. Ezek megrendelőinek 57,6 %-a a vállalati, 

28,6 %-a a szövetségi kategóriából kerültek ki. (2018. évi Hivatásturisztikai Statisztika, 2019) 
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3. ábra: Konferenciák megrendelőinek megoszlása 2016 és 2019 között 

Forrás: saját szerkesztés a 2016-2019 évi Hivatásturisztikai Statisztikák alapján 

 

2019-ben már 5000 fölé nőtt a hivatásturisztikai rendezvények száma összesen 5324 

konferenciával, ezzel további 10,6 %-os növekedés realizálódott. A növekedés nagy részét a 

nemzetközi konferenciák jelentették, mivel csak ez a kategória 23,8 %-os növekedést 

produkált. A magyar konferenciák száma is emelkedett 2,9%-al. A vállalati rendezvények még 

mindig többségben (57,4 %) kerültek megrendezésre, a szövetségi rendezvények pedig 29,5 %-

át tették ki az éves hivatásturisztikai rendezvényeknek. (2019. évi Hivatásturisztikai Statisztika, 

2020)  

Összességében elmondható, hogy csakúgy, mint a világ többi részén, hazánkban is egyre 

jelentősebb szerepet kap a konferenciaturizmus, mint a turizmus egyik kiemelkedő fajtája. A 

kereslet két fő megrendelő szegmensen alapul, amik közül is a vállalati szektor van jelen 

nagyobb mértékben. A szövetségi rendezvényre sem árt egyre nagyobb figyelmet fordítani, 

hiszen a vizsgált években folyamatos növekedést mutattak. 

1.4 A konferenciaturizmus kínálata 

A Hivatásturisztikai Statisztika nem csupán a konferenciák mennyiségről ad jelentést, hanem 

számos, érdekesebb nézőpontból is vizsgálja ezeket. Kitér a rendezvények helyszíneire, éven 

belüli megoszlására, résztvevői számára, valamint az évente konferenciahelyszínként 

legkedveltebb vidéki városokat is felsorolja. 
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Az első vizsgált évben (2016) a konferenciák 50,3 %-a 101-500 fő közötti létszámmal 

rendelkezett, ezt követik (42,9 %) az 50-100 fő közötti rendezvények. Az átlagos látogatószám 

így 176 fő volt. A konferenciák 2016-ban már 2,8 napra nyúltak, ami javulás az előző évi 2,4-

es adathoz képest. Az adatokból kitűnik, hogy egyre nagyobb az igény a nagy létszámot 

befogadni képes rendezvény és konferenciaközpontokra. 2016-ban toronymagasan 

kiemelkedik a szállodák jelentősége az iparágban, hiszen az összes rendezvény 82,1 %-át 

szállodákban tartották meg, ami bár kisebb csökkenést mutat a 2015-ös évhez képest (84,5 %), 

még mindig magasan felülmúlja a többi kategóriát (kongresszusi központok, egyetemek,…). 

Betudható ez a szállodákban rejlő komplexitásnak, hiszen itt egy helyen érhető el az összes 

szolgáltatás (szállás, étkezés, konferencialehetőség).  A rendezvények időbeli megoszlását 

tekintve a hónapok közül első három helyet az őszi hónapok foglalják el; szeptember, október 

és november. (2016. évi Hivatásturisztikai Statisztika, 2017) (www.turizmus.com, 2017) 

 

Helyezés 2016 2017 2018 2019 

1. 
szeptember/október 

(12,1%) 

november 

(13,5%) 

szeptember 

(11,8%) 

október 

(14,7%) 

2. 
november 

(12,0%) 

október 

(12,1%) 

május 

(10,9%) 

szeptember 

(12,3%) 

3. 
április 

(9,7%) 

május/április 

(10,5%) 

november/április 

(10,5%) 

május 

(11,7%) 

 

3. táblázat: A legkedveltebb konferencia időpontok 2016 és 2019 között 

Forrás: saját szerkesztés a 2016-2019 évi Hivatásturisztikai Statisztikák alapján 

 

2017-ben változás történt a rendezvények létszámával kapcsolatban; 50-100 fő közötti 

rendezvényeket tartottak a legnagyobb számban (60,3 %), ezzel fordult a kocka a 101-500 fős 

rendezvények kárára. Az átlagos résztvevőszám 158 fő volt, ami kisebb visszaesést jelent (-18 

fő). A konferenciák átlagos hossza az előző évhez képest nem változott, maradt a 2,8 nap. 

Helyszíni megoszlást tekintve még mindig a szállodák vezetnek 62,9 %-os részesedéssel az 

összes többi kategóriával szemben. Ez bár 19,2 %-os visszaesés a 2016-os évhez képest, még 

mindig nagy előny. A visszaesés az egyéb kategória2, illetve az egyetemek javára történt. Előbbi 

közel 15 %-os, míg utóbbi 5 %-os emelkedést realizált. Hónapok szerinti megoszlást tekintve 

megjelentek a tavaszi hónapok is a palettán, így a rangsor már a következő: 1. november, 2. 

                                                 
2 „Egyéb helyszín alatt a kulturális és művelődési központok, kutatóintézetek, klinikák, múzeumok, hivatalok és 

iparkamarák értendőek.” (https://mtu.gov.hu/documents/prod/MICE_statisztika_2017.pdf) 
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október, 3. május. A 2017-es statisztika már kitér a rendezvények témájára is, viszont csak a 

témák Budapest-vidék megosztására, amiből nem tudjuk meg, hogy az összes rendezvény hány 

százalékát adja egy-egy tudományág. Kiderül azonban, hogy az egészségügy és a 

mezőgazdaság esetében a vidéki konferenciahelyszínek a gyakoribbak, míg az ipar, IT & 

telekommunikáció és a kereskedelem témákban a budapesti helyszínek a kedveltebbek. Az év 

pozitívuma, hogy évek óta először a magyar szervezésű események közül több kapott helyet 

vidéken (50,1%), mint Budapesten (49,9%). A vidéki helyszínek között a legkedveltebbek 

Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Debrecen és Visegrád voltak. A városokat közelebbről 

megvizsgálva kiderül, hogy két nagy egyetemi központ (Szeged és Pécs) is bekerült a legjobb 

háromba, ami beigazolja azt a gondolatot, miszerint a „nagyobb konferenciák elsősorban a 

felsőoktatás profiljához kötődnek” (A Dél-Dunántúli Turisztikai Régió turizmusfejlesztési 

Stratégiája, https://2010-2014.kormany.hu/download/5/8e/20000/Del-Dunantul.pdf). 

Székesfehérvár és Visegrád gyönyörű környezetet nyújtanak bármilyen rendezvényre és nem 

mellékesen közel helyezkednek el a fővároshoz. Debrecen pedig a nemzetközi repülőterének 

köszönhetően élvez előnyt. Összességében az összes említett városról elmondható, hogy 

közlekedés tekintetében előnyős helyzetben vannak. (2017. évi Hivatásturisztikai Statisztika, 

2018) 

  



 

14 

 

 

 

4. ábra: Konferenciák megrendezésének helyszíni megoszlása 2016 és 2019 között 

Forrás: saját szerkesztés a 2016-2019 évi Hivatásturisztikai Statisztikák alapján 

 

Még a 2018-as évben is a kisebb létszámú (50-100 fő) rendezvények voltak többségben (46,9 

%), viszont nagyon közel állnak ehhez a 101-349 fő közötti résztvevőket számláló 

rendezvények (46,6 %). Ebből az látszik, hogy a konferenciák több mint 90 %-a, tehát közel az 

összes, 50 és 349 fő közötti létszámmal mozog. A konferenciákon résztvevő vendégek száma 

átlagosan 165 fő volt, ami javulás az előző évhez képest. A konferenciák átlagos hossza 2,6 nap 

volt. A téma és terület szerinti megoszlás javulást hozott a vidék számára, mivel az egészségügy 

és a mezőgazdaság mellett már a kereskedelem és az ipar is azon témák közé tartozik, amelyek 

inkább vidéki helyszínen bonyolítják le rendezvényeiket. Ennek köszönhetően a vidéken 

megrendezett konferenciák száma tovább növekedett. A szállodák részesedése stagnálni látszik 

az előző évi adatokhoz képest, hiszen csupán 0,7 %-al nőtt a szállodákban megrendezett 

konferenciák száma. A városokat tekintve egy új név, Veszprém város neve is felkerült a 

kedvelt konferenciahelyszínek palettájára. A konferenciák időpontját tekintve nagyobb lett a 

szórás, mivel ebben az évben a szeptember után már a tavaszi hónapok (április, május) is 

kedvelt időszaknak számítanak, természetesen az október, november mellett. (2018. évi 

Hivatásturisztikai Statisztika, 2019) 
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5. ábra: Konferenciák átlagos résztvevőszáma és hossza 2016 és 2019 közöt 

Forrás: saját szerkesztés a 2016-2019 évi Hivatásturisztikai Statisztikák alapján 

 

 2019-ben a konferenciák létszámát tekintve, még mindig elmondható hogy a konferenciák 

több, mint 90 %-a 50-349 fő közötti létszámmal zajlik, és ezen belül továbbra is az 50-99 fős 

rendezvények vannak egy minimális fölényben. Az átlagos résztvevőszám 168 fő volt. A 

konferenciák átlagos hossza pedig 2,7 nap. A vidéken rendezett konferenciák aránya még 

mindig magasabb, magáénak tudhatja a mezőgazdaság, egészségügy, ipar és tudományos 

területeket, míg Budapesten maradtak az IT & telekommunikációval kapcsolatos rendezvények 

nagy része, valamint a kereskedelem, ami 2019-ben helyet cserélt a tudományos területtel a 

2018-as évhez képest. A szállodákban tartott rendezvények száma az előző évi minimális 

növekedéshez képest már nagyobb százalékkal (9,7 %) növekedett, így összesen már a 

konferenciák 73,3 %-át rendezik meg szállodákban. A konferenciák éves eloszlását tekintve az 

őszi hónapok dominálnak, hasonlóan az előző évi adatokhoz; 1. október, 2. szeptember, 3. 

május. (2019. évi Hivatásturisztikai Statisztika, 2020)  

Minden vizsgált évre elmondható, hogy a Budapest – vidék megoszlást nagyban befolyásolja 

magyar illetve nemzetközi konferenciák aránya. Míg a magyar konferenciák esetében 2017-től 

nagyjából 50-50 százalékos megoszlásban vannak a budapesti, illetve vidéki helyszínek, addig 

a nemzetközi konferenciák esetében Budapest mindig nagy előnnyel vezet. Mivel az utóbbi 

három évet tekintve a nemzetközi rendezvények aránya növekszik, a vidék számára egyre 

nehezebb lesz fordítani és ezzel elfoglalni a torta több, mint 50%-át.  
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6. ábra: Konferenciák megoszlása Budapest – Vidék és típusuk alapján 2016 és 2019 közöt 

Forrás: saját szerkesztés a 2016-2019 évi Hivatásturisztikai Statisztikák alapján 

 

Összegezve, a téma tekintetében a legpozitívabb változás az évek folyamán a magyar 

konferenciák Budapest-központúságának kitolódása vidék felé. Évek óta folyamatos növekedés 

tapasztalható a vidéki konferenciák számában, így egyre több rendezvény helyszínéül nem 

Budapestet választják, hanem inkább érdekes, egyedi, vidéki helyszínekre viszik a 

konferenciákat. A téma szerinti megoszlás segítheti a vidéki konferenciahelyszínek 

célcsoportjának kiválasztását, valamint könnyebb eligazodást nyújtanak a tudományok 

körében, hiszen így nem szükséges minden területre koncentrálni. A helyszíneket tekintve 

elmondhatjuk, hogy a legnagyobb kereslet az 50-99 főt befogadó helyszínekre van, viszont 

nagyon közel áll ehhez a 100-349 főt befogadni képes helyszínek iránti igény is. A szezonalitás 

megmutatkozása (a legkeresettebb hónapok az őszi hónapok, viszont egyre kedveltebbek a 

tavaszi időpontok is) előrevetíti a lehetséges marketing, illetve értékesítési időszakokat, és 

szintén könnyebbséget jelent a szállodák számára, ha már akár évekkel előre is tudnak a 
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konferenciák hozzávetőleges időpontjával számolni. A tendenciát tekintve reméljük, hogy a 

felfelé ívelés tovább halad, és a vidék is még nagyobb szelethez jut a konferenciák tortájából. 

1.5 Konferenciák helyszínválasztásának háttere – A jó konferenciahelyszín 

Garai (2002) kutatásában a városok arculatának jelentőségét vizsgálja aszerint, hogy az 

mennyiben befolyásolja az üzleti turisztikai beruházások (konferenciák) helyének kiválasztását. 

Kutatásából kiderült, hogy a konferenciaszervezők az alábbi 7 pontot veszik figyelembe a 

helyszín kiválasztása során, sorrend szerint: 

1. Megközelíthetőség 

2. A konferencia létesítményeinek minősége, használhatósága, technikai 

felszereltsége 

3. Étkezési, bankett-rendezési lehetőségek 

4. Szolgáltatások színvonala 

5. Kiegészítő létesítmények (szállodák, üzletek, éttermek) 

6. A város arculata 

7. Régebbi fontos rendezvények a városban 

A hét felsorolt ponton kívül Garai (2002) kiemeli, hogy némely kritérium jelentősége változó 

lehet, más-más rendezvényeket tekintve. Példájában nemzetközi szervezetek konferenciájára 

hívja fel a figyelmet, ahol elhanyagolhatatlan a helyszín tervezésekor a repülőterek 

közelségének figyelembevétele. A résztvevők gondolatainak figyelembevételével nem 

kizárható az a nézet sem, miszerint a helyszín nagyban befolyásolja a részvételi szándékot, 

ezzel együtt a rendezvény sikerességének mértékét. Ezen kívül megállapításra került, hogy a 

kedvezőtlen városarculat távol tartja a látogatókat, ezzel nagyban csökkenti az esélyét, hogy 

adott kellemetlen arculatú városban rendezzenek egy konferenciát, vagy ha meg is rendezik, az 

előbbi gondolat alapján előfordulhat, hogy a kisebb résztvevőszám miatt, kisebb sikerességre 

kell számítani. (Garai, 2002, pp. 4-5)  

Horváth (2011) szerint egy konferencia sikeressége nagyban függ a helyszín kiválasztásától, 

éppen ezért ez a konferenciaszervezés leglényegesebb döntése. Ebben a legbefolyásolóbb 

tényező a résztvevők létszáma, viszont néhány esetben, pl.: a szövetségi kongresszusoknál 

lényeges az is, hogy egymás után nem lehet ugyanazon a helyszínen a konferencia. Éppen ezek 

miatt kiemeli a jó regionális és településmarketing fontosságát, hiszen ezek határozzák meg a 

régió vonzerejét, ami pedig meghatározó a helyszínválasztás során. Ezekkel megteremthető a 

térség jó imázsa, amivel aztán nőhet a konferenciaturisták száma is. (Horváth, 2011, pp. 57-58) 
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A vállalatok számára nagy súllyal számít még a szolgáltatások ár/érték aránya, ezeknek a 

színvonala, valamint a helyszínen rendelkezésre álló infrastruktúra. Fontos ezeken kívül a 

vendéglátás, a biztonság, a helyszín tisztasága, megközelíthetősége, valamint a környezet 

állapota és milyensége is. (Magyar Turizmus Zrt. – Xellum Kft., 2008) 

A University of Birmingham készített egy angol nyelvű segédletet a konferenciák 

szervezéséhez, azon belül pedig a megfelelő desztináció kiválasztásához. Kiemelik, hogy a 

helyszín az utazás után a második legfontosabb elem, ami alapján a részvételi döntés 

megszületik. A segédlet megfogalmaz négy témát, ami alapján meghatározható a jó 

konferenciahelyszín: utazás, helyszín, szállás és a konferencián túl (saját fordítás, eredeti: 

Travel, Venue, Accomodation, Beyond the conference).  

 Az utazás tekintetében kiemeli a hub (központi) desztinációk fontosságát, amik 

kihasználásával megteremhetjük a lehetőséget, hogy mindenki egyszerűen elérje a 

rendezvény helyszínét.  

 A helyszín tervezésénél ajánlott figyelembe venni, hogy milyen távol esnek egymástól 

a rendezvény kisebb szakaszai. Milyen messze kell menni a reggeli után az első 

helyszínre? Hol juthat a résztvevő egy csésze kávéhoz napközben? Ezek bár elsőre nem 

tűnnek túl fontos kérdésnek, az Egyetem szerint az egyik leggyakoribb panaszforrás a 

túl sok sétálást igénylő rendezvényhelyszín.  

 A szállás esetében felmerül egy komoly anyagi kérdés is. Amennyiben a szervezők 

takarékoskodni szeretnének, előfordul, hogy alacsonyabb színvonalú szálláshelyet 

választanak, amennyiben pedig inkább presztízskérdés a szálláshely, többnyire a lehető 

legjobb minőséget célozzák meg. Vannak viszont olyan kritériumok, amivel mind az 

alacsony, mind a magas kategóriájú szálláshelynek rendelkeznie kell. Ilyenek az 

ingyenes Wi-Fi hálózat, parkolási lehetőség, csomagmegőrzés és a 24 órás recepciós 

szolgálat.  

 A konferencián túl témakörbe azok az extra szolgáltatások, lehetőségek tartoznak bele, 

amiket csak az adott helyszínen érhetünk el. A résztvevők nem csupán konkrétan a 

rendezvény nyújtotta új tudás megszerzése miatt vesznek részt egy adott konferencián, 

hanem új élményeket is akarnak szerezni, új helyszíneket megismerni. Egy ezt leíró, 

új angol fogalmat említ a segédlet, a „Bleisure” kifejezést. Ez a szó az angol business 

(magyarul: üzlet, üzleti tevékenység) és a leisure (magyarul: pihenés, kikapcsolódás) 

szavak összeolvasztásából keletkezett és tökéletesen leírja, mi az, amit manapság a 
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konferencia résztvevők elvárnak egy rendezvénytől, és a helyszínétől, mind témában, 

mind alap és plusz szolgáltatásokban. (conferences.bham.ac.uk, 2020) 

 

 

7. ábra: Egy jó konferenciahelyszín jellemzői 

Forrás: saját szerkesztés (Garai (2002), Horváth (2011), Magyar Turizmus Zrt. – Xellum Kft. 

(2008), conferences.bham.ac.uk (2020)) 

 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a konferenciák helyszín választásának igazán nagy szerepe 

van a rendezvény sikerességében. Amennyiben egy város a koncentrációját a konferenciákra 

szeretné irányítani, és ezzel megcélozni a MICE turizmus egyik szegmensét, határozott 

pontokon kell kimagasló teljesítményt nyújtania. Emellett ha a konferencia szervezői 

odafigyelnek, és komolyan veszik a részvételt befolyásoló tényezőket, szintén megvannak azok 

a pontok a helyszínnel kapcsolatban, amikre megéri nagyobb hangsúlyt fektetni, beruházásként 

egy sikeres konferencia létrejöttéhez.  

Az empirikus kutatásomban felhasználom ezeket a meghatározott pontokat, valamint 

kiegészítem őket továbbiakkal, majd az alanyoktól a fontosságukról érdeklődöm. A kapott 
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válaszokat beépítem a szállodafejlesztési koncepcióba, ezzel egy olyan szállodát kialakítva, ami 

képes a legtöbb igény megfelelő kielégítésére.  
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2 NAGYKANIZSA ÉS KÖRNYÉKÉNEK BEMUTATÁSA TURISZTIKAI 

SZEMPONTBÓL 

2.1 Turisztikai kereslet a régióban 

A Központi Statisztikai Hivatal folyamatos adatmérésének köszönhetően rendelkezésünkre áll 

több statisztikai tábla is, ami alapján vizsgálhatjuk a régiót.  

A Nyugat-Dunántúl turisztikai régióban a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma alapján 

elmondható, hogy kisebb kilengéssel folyamatos növekedés figyelhető meg a turizmus 

szegmensében. 2015-től a vendégek száma folyamatosan növekszik 4-8,1%-al minden évben. 

A vendégéjszakák száma 2018-ig szintén növekszik 3-6,5%-kal évente, viszont a 2019-es 

évben egy százalékos visszaesés volt észrevehető. Az adatok mindig az előző évi mennyiséget 

veszik 100%-nak. Az egész ország területét tekintve elmondható, hogy a vizsgált régió mindkét 

területen az országos adatok több, mint 10 %-át adja. (KSH) 

 

8. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma a Nyugat-Dunántúl turisztikai régióban 

Forrás: saját szerkesztés KSH adatai alapján 

 

Közelebbről tekintve Nagykanizsa Zala megyéhez tartozik, így a megye szintű elemzés is 

indokolttá válik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a régió 3 megyéjéből (Győr-

Moson-Sopron, Vas, Zala), évről évre Zala megye teljesít a legjobban mind az ide érkező 

turisták száma alapján, mind az általuk a megyében eltöltött időt tekintve. (KSH) 
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Év Megyék 
Többnapos belföldi 

utazások száma (fő) 

Többnapos belföldi 

utazásokon eltöltött idő 

(nap) 

2017. év 

Győr-Moson-

Sopron megye 
478 381 1 804 991 

Vas megye 433 990 1 779 630 

Zala megye 1 066 501 5 220 022 

2018. év 

Győr-Moson-

Sopron megye 
546 359 2 342 373 

Vas megye 399 493 1 679 456 

Zala megye 964 567 4 609 825 

2019. év 

Győr-Moson-

Sopron megye 
488 817 1 812 783 

Vas megye 358 714 1 604 963 

Zala megye 972 590 4 728 995 

 

4. táblázat: A Nyugat-Dunántúl megyéinek turisztikai adatai 2017 és 2019 között 

Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján 

 

Zala megyében 2017-ben már 750 ezer vendég töltött el összesen 2,7 millió vendégéjszakát. A 

2010-es adatokhoz képest a vendégszám 42%-al az éjszakák száma pedig 37%-al nőtt. 

Legépszerűbb település Hévíz, Zalakaros, illetve Keszthely volt, őket pedig Cserszegtomaj és 

Alsópáhok követte. A hét év alatt a vendéglátóhelyek bevétele 75%-al nőtt, amivel már a 200 

milliárd forintot is elérte. Külföldieket tekintve, a legtöbb vendég Németországból, 

Oroszországból érkezett, valamint az osztrákok, csehek és szlovákok kedvelt egyik célpontja is 

Zala megye volt. (www.profession.hu, 2018) 

A szállodák vendégforgalmát tekintve Zala megye évek óta nagyon előkelő helyen van a 

vizsgált évek mindegyikében. 2016-tól nézve minden évben az összes megye közül Zala 

megyében realizálódik a legtöbb szállodai vendégéjszaka, és a legtöbb vendég is ide érkezik. 

(KSH) 
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9. ábra: Szállodák vendégforgalma Zala megyében 2016 és s2019 között 

Forrás: saját szerkesztés KSH adatai alapján 

 

Ebbe a felosztásba viszont beletartoznak a megye Balaton parti területei, valamint Zalakaros és 

Hévíz is, amik akár nemzetközi szintű célpontnak is tekinthetők, viszont a régiós szintű 

elemzésben nincsenek benne. 

2.2 A Turisztikai adottságok 

Nagykanizsa, mint láttuk a Nyugat-Dunántúl turisztikai régióba tartozik, azon belül is Zala 

megyében helyezkedik el. A régió magába foglal két világörökségi helyszínt (Pannonhalma, 

Fertő kultúrtáj), valamint egész évben célpontja a termál-, örökség-, kulturális-, hivatás-, bor-, 

gasztronómia, valamint az aktív turizmus iránt érdeklődőknek. A falusi turizmusnak 

köszönhetően megőrzésre és fejlesztésre kerülnek a régió értékei is. Ez a sokrétűség garantálja 

a régió turizmusának egységét, és egyben biztosítja, hogy kívánatos úti cél legyen országon 

belül, de nemzetközi szinten is. A régióban ezek mellett feltörekvőben van a hivatásturizmus 

szegmense is. Legfőbb konferenciaközpontként Sopron említhető meg, ezen kívül a többi 

lehetőség (Győr, Szombathely, Zalaegerszeg) csak kisebb konferenciáknak tud otthont adni. 

(Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió turizmusfejlesztési stratégiája 2007-2013, 2007 pp. 13,17) 

A Nyugat-Dunántúli turisztikai régió, bár Zala megye is része, nem foglalja magában a megye 

turisztikailag legértékesebb településeit, Zalakarost, Hévízt és Keszthelyt. Ennek ellenére a 

gyógyturizmus a térség kiemelkedő húzóereje, köszönhetően a további termál-, illetve 
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gyógyvizeknek. A tény, hogy a régiók közül itt a legkisebb az éven belüli keresletingadozás, 

nagyrészt ennek köszönhető. (Darabos - Gyuricza, 2011)  

 Földrajzi szempontból a régió kimondottan jó helyen van, hiszen Ausztria fővárosa, Bécs a 

szomszédságában van, viszont ezt a helyzetelőnyt még nem sikerült megfelelően kihasználni. 

Elkészült a térség MICE turizmusát vizsgáló SWOT analízis is, amiben a következő pontok 

lettek megállapítva: 

 

Erősségek Gyengeségek 

 Könnyű megközelíthetőség 

 Kiegészítő programelemek 

gazdagsága 

 A szállodák 

konferenciatermeinek 

számának növekedése 

 Egyetemekben, 

kutatóintézeteken, kórházakban 

megtalálható szellemi tőke 

 Nincs hagyománya konferenciák 

szervezésének a régióban 

 A régió „ismeretlensége” a 

konferenciaturizmus piacán 

Lehetőségek Veszélyek 

 Növekszik a konferenciák iránti 

igény 

 Világviszonylatban 

Magyarország erősödése 

várható a konferenciaturizmus 

tekintetében 

 Bécs közelségének kihasználása 

 Nagy kínálat hozzájárul a 

versenyhelyzet növekedéséhez 

5. táblázat: Nyugat-Dunántúl turisztikai régió MICE turizmusának SWOT analízise 

Forrás: Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja (2009) 

 

A felsorolt argumentumok alapján is látszik, hogy míg lehetőség sok van a régióban, gyengeség 

és veszély kevesebb, viszont a kihasználásukra mégsem fordul a kellő energia. (Nyugat-

Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja (2009), p.32) 

Az eddig felsoroltakat figyelembe véve nem meglepő, hogy Nagykanizsa 2014-2020-as 

időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiájában fontos szerepet kap egy „a 

konferenciaturizmust szolgáló, a vendéglátási szolgáltatásokat erősítő, az egészséges életmód, 

a sport és rekreáció iránti társadalmi igények kielégítését szolgáló, multifunkcionális 

városközponti létesítmény létrehozása”. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési 

Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája, 2014, p. 72) A stratégia rámutat, hogy 

a megyei jogú városok 40%-ában nincs négy csillagos szálloda, Nagykanizsán sincs, ami pedig 

elkerülhetetlen a minőségi turizmus meglétéhez. A stratégia a turizmust a gazdaság 

élénkítésének feltételeként kezeli, miszerint a befektetőknek szükségük van a megfelelő 
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infrastrukturális háttérre, ami magába foglal egy négy csillagos szállodát is. Így Nagykanizsa a 

szállodát elsősorban gazdaságának közvetett élénkítése miatt hozná létre. Emellett 

természetesen fontos a város lakóinak szélesebb körű kiszolgálása is, wellness, egészség, és 

szórakozás szempontjából is, valamint a közelben lévő Zalakarosra érkező turisták számára 

„nagyvárosi vendéglátási és rekreációs lehetőségek” nyújtása. 

Az intézmény létrehozását a 2014-2020-as időszakra kitűzött gazdasági javulás eszközeként 

említi a stratégia, viszont 2020-ban még csak a munkálatok sem kezdődtek el, így nem 

tudhatjuk, mikorra valósul meg az elképzelés. 

A stratégia megemlíti a Csónakázótó területét is, egy látogatóközpont létrehozásának 

helyszínéül, ahol kerékpárbérlésre lenne lehetőség, valamint közösségi épületként is 

funkcionálna, vizesblokkal, büfével, infoponttal, valamint értékmegőrzővel. Ezt a tervet 

sikerült is megvalósítani, a Csónakázó-tó mára igazi családi központtá vált, a Horvát-Magyar 

Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében elkészült új játszótérnek is köszönhetően. 

(www.kanizsaujsag.hu, 2019) (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési 

Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája, 2014) 
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3 A KONFERENCIÁK HELYSZÍNVÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ PRIMER KUTATÁS 

3.1 Kutatásmódszertan 

Empirikus kutatásom célja volt feltérképezni a konferenciák helyszínigényét, a konferenciák 

szervezőinek preferenciáit és elvárásait a helyszín tekintetében, valamint a rendezvényeik 

általános tulajdonságait. Mivel inkább a téma mélysége a mérvadó, és a lényeges 

információkhoz csak átható kutatással juthatunk hozzá, a lekérdezés formájának az interjút, 

mint kvalitatív kutatási módszert választottam. A kvalitatív módszerek esetében, igaz 

számszerűen kevesebb alany közreműködésével, de mégis részletesebb, mélyebb ismereteket 

szerzünk adott témakörről. A kvantitatív módszerekkel ellentétben itt a válaszadó a saját 

kifejezései, saját értelmezése kerül a felszínre, nem pedig a kérdező által meghatározott 

fogalmak. (Hajdu, 2018)  

Interjúalanyaimat a szakirodalmi áttekintés tapasztalatai alapján olyan szakmai területekről 

választottam, akik szívesebben tartják rendezvényeiket vidéken. Ezek a területek legfőképp az 

egészségügy és a mezőgazdaság. Emellett a duális gyakorlatom során a Hotel Karos Spa **** 

superiorban számos hivatásturisztikai rendezvénynek, konferenciának voltam résztvevője a 

szervezői oldalról, valamint több alkalommal is részt vettem az előkészületekben is. Az itt 

szerzett kapcsolataimra alapozva hólabda módszerrel kerültek kiválasztásra a potenciális 

interjúalanyok. Voltak így interjúalanyaim, akiket a Zalakaroson megrendezetett konferenciáik 

miatt kérdeztem meg és olyanok, akiket Nagykanizsa ismerete miatt. Továbbá 

rendezvényszervezők is helyet kaptak a megkérdezettek között. A szervezőket is legfőképp az 

általuk megrendezett konferenciák témája alapján választottam ki és itt is törekedtem a vidéken 

előnyt élvező tematikákban tevékenykedők összegyűjtésére. A kérdéseket hat témakörre 

korlátozva tettem fel: az általuk rendezett konferenciák általános tulajdonságai (időtartam, 

résztvevőszám, típus,…), potenciális helyszínekről való tájékozódás módja, a helyszín 

kommunikációjának befolyása, helyszínnel kapcsolatos preferenciák, Nagykanizsa ismerete, a 

város megközelítése, mint konferenciahelyszín, új konferenciaszállodához való viszonyulás. 

A lekérdezést a Covid-19 vírushelyzet miatt online formában, e-mailben kiküldött interjú 

kérdéssorral valósítottam meg. Az interjúkat szeptember és október hónapokban küldtem ki és 

a válaszokat is eddig vártam. A megkérdezettek között 25 rendezvény- és/vagy utazásszervező 

iroda, valamint 40 egyéb vállalat, intézmény, alapítvány kapott helyet, a már említett témákban. 

Összesen 20 interjút sikerült elkészíteni, ebből 11 rendezvény- és/vagy utazásszervező iroda, 

akik közül 5 kimondottan egészségügyi rendezvényeket szervez, 5 minden tematikára nyitott, 
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1 pedig főleg dolgozói rendezvényeket bonyolít le. Ezeken kívül 3 egészségügyi, 3 

mezőgazdasági és 2 tudományos szervezettől és 1 felsőoktatási intézménytől érkezett válasz. 

Az interjúalanyok közt ügyvezető igazgatók, intézetvezető, rendezvényszervezők, elnökök, 

valamint üzletágvezetők, és projektmenedzserek voltak. A részletes lista a mellékletek között 

megtalálható. 

3.2 A kutatás eredményei 

Az interjú 22 kérdésből állt, 19 a konferenciákra vonatkozott, továbbá az interjú végén kaptak 

helyet a szervezet típusára és méretére vonatkozó kérések. 

A válaszadók közül 16 esetben 5 millió forintnál nagyobb árbevétellel rendelkezik a vállalat, 

három válaszadó esetében ez 500 000 – 2 999 999 Ft, egy interjúalany pedig nem kívánt 

válaszolni. A válaszadók által képviselt szervezetek közül nyolc 0-9 fő, hét 10-49 fő, két 50-

249 fő, két pedig 250 főt meghaladó foglalkoztatotti létszámmal rendelkezett. A 

megkérdezettek között 11 Kft., két felsőoktatási intézmény, két alapítvány, két Zrt., egy 

köztestület, egy szakmai közterület és egy közhasznú nonprofit Kft. volt. 

1. Az Ön által képviselt társaság milyen tematikában szervez konferenciákat? 

(egészségügy, mezőgazdaság, kereskedelem, IT és telekommunikáció, … ) 

A válaszadók közül a legtöbben (10) az egészségügyet jelölték meg, mint tematikát, ezt 

követték a mezőgazdaság, valamint a tudományos területek egyaránt négy-négy említéssel. A 

szervezők válaszai alapján, több helyen is előfordult, hogy nem korlátozzák magukat egy-egy 

tematikára, hanem a megkeresés alapján bármire nyitottak. Szerencsés, hogy a válaszadók 

között megjelennek ők is, hiszen így több tematikát, rendezvénytípust alapul véve jutunk 

információhoz a szálloda koncepciójának megalkotásakor.  

2. Funkcióját tekintve pontosan milyen eseményeket bonyolítanak le? (konferencia, 

csapatépítő tréning, vándorgyűlés, értekezlet, … )  

A legtöbb esetben konferenciákat tartanak a megkérdezettek, viszont két helyen is előfordult a 

versenyek említése. Ezeken kívül a leggyakoribbak az értekezletek, képzések, workshopok. Ez 

alapján a fejleszteni kívánt szállodának a legnagyobb mértékig szükséges felkészülnie nem csak 

a konferenciák, hanem kisebb méretű helyiségekkel az egyéb típusú rendezvények fogadására. 

3. Jellemzően hány fő vesz részt az Önök rendezvényein?  

A részvevők átlagos száma a válaszok alapján 409 fő. A legkisebb említett létszám 60, a 

legmagasabb pedig 1500 fő volt. Egy-két kirívó esettől eltekintve (1000+ létszám) elmondható, 
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hogy általában 100 és 300 fő közötti létszámmal zajlanak az érintett konferenciák. A statisztikák 

szerint ez a szám 2016 óta 150 és 180 között mozog, így valóban kirívó esetnek számítanak az 

1000+ fős rendezvények. Kalkulálva a megkérdezettek válaszaival és a statisztikával, a szálloda 

plenáris termének színház elrendezésben legalább 200 főt el kell tudnia helyezni. 

4. Az év mely szakaszát preferálják leginkább a konferenciák megtartására? 

A legtöbb válaszadó az őszi, illetve tavaszi időszakot jelölte meg, mint a konferenciák 

megrendezésének legkedveltebb időszakát, viszont összességében az ősz hárommal többször 

került említésre, mint a tavasz. Két hónap ezeken belül is kiemelkedett, az októbert két 

alkalommal is külön kiemelték, valamint az áprilist is egy alkalommal. A statisztikai adatok 

ezzel összhangban, szintén az őszi hónapokat emelik ki, mint legkedveltebb konferencia 

időpontokat. 2019-ben az október volt a legkedveltebb hónap, de a korábbi évek folyamán is 

végig őszi hónap foglalta el az első helyet. A tavaszi hónapok szintén felkerültek a ranglistára, 

így elmondható, hogy a statisztikák ebben az esetben teljesen összhangban vannak a 

válaszokkal. Ez alapján a konferenciák főszezonja a fejleszteni kívánt szállodában is ősszel 

lesz, ami előrevetíti a lehetséges marketing és foglalási időszakokat, a további időszakokban 

pedig érdemes más célcsoportokat is megszólítani.  

5. Mekkora az Önök által megrendezett konferenciák időintervalluma?  

A válaszok alapján az átlag időtartam két nap. Vannak természetesen több napos rendezvények 

is, viszont van, ami csupán egy nap 8-17 óráig tart. Rendezvényszervezők esetében a többség 

szélesebb intervallumot jelölt meg (egy-öt nap), viszont érdekes, hogy akik főképp 

kereskedelmi tematikában szerveznek rendezvényeket, inkább az egy, max. két napos 

terjedelmet említették. A szervezetek, vállalatok esetében nagyrészt az egy napos konferenciák 

domináltak, de például egy korrózióvédelemmel foglalkozó társaság három napos 

konferenciákat tart. Ebből kiindulva lényeges lesz felkészülni az egynapos rendezvényekre, 

akár nagyobb számban is, csomagajánlat formájában egyaránt.  

6. Milyen platformokon gyűjt információkat a lehetséges rendezvényhelyszínekről?  

Számos lehetőséget említettek a válaszadók ennél a kérdésnél. A legtöbben az internetet 

emelték ki (12 válaszadó), viszont sajnos nem részletezték, hogy ezen belül milyen kondíciók 

alapján keresnek. Ezután a személyes tapasztalatra támaszkodnak leginkább a szervezők, 

összesen hatan tették erre a voksukat. Felmerültek még a B2B események (két válaszadó), a 

kapcsolati háló (két válaszadó), valamint a sajtó, a közösségi média, illetve a 

rendezvényszervezők ajánlásai is. Érdekes eredmény viszont, hogy két válaszadó említett 
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gyűjtőoldalakat is (pl. rendezvényhelyszínek.hu, cegeshelyszínek.hu), ellenben egy harmadik 

válaszadó már negatívként hozta fel ezeket a platformokat, kiemelve, hogy nem frissítik őket, 

így ezek nem használhatók. A szállodakoncepció esetében ez előrevetíti, hogy mindenek előtti 

fontosságú lesz a keresőoptimalizálás (SEO), valamint a személyes ismeretszerzés, 

próbavásárlás (helyszínbejárás, referenciaprogramok szervezésével, megtekintésével) 

lehetőségének biztosítása. 

7. Mennyire befolyásolja Önt döntésében egy adott helyszín online 

marketingkommunikációja? Figyelembe veszi-e pl.: honlapon külön konferencia 

menüpont, megrendezett események bemutatása, közösségi média megjelenés, … ?  

A válaszok alapján a közös hang a megkérdezettek között leginkább a tények szükségességében 

mutatkozott meg. Három alkalommal feltétel nélküli igen, öt alkalommal pedig nem válasz 

született, viszont a többi esetben nem volt ennyire konkrét a válasz. Többen is kiemelték, hogy 

ami lényeges, az a tényközlés, a pontos adatok, és az informatív jelleg. Fontos, hogy minél 

részletesebb adatok jelenjenek meg a szálloda konferencia részlegéről, pl. szállodai szobák 

száma, konferenciatermek méretei, adottságai, befogadóképesség, infrastruktúra, akár 

alaprajzok belmagassággal, négyzetméterekkel.  Ezek megléte sem konkrétan a döntést 

befolyásolja, tehát nem elegendő egy informatív honlap, ahhoz, hogy valaki 

rendezvényhelyszín lehessen, hanem ami döntő, az a helyszín alkalmassága. Természetesen 

egy igényes honlap nagyban segíteni tudja a döntést, és a szervezőtől sem követel meg több 

időt, az információk külön kiderítésére. A fejleszteni kívánt szálloda esetében tehát 

elkerülhetetlen a lehető legtöbb információ közlése, mindez hiánytalan pontossággal, és 

folyamatos frissítéssel, amit a konferenciákért kijelölt személy munkaköri leírása tartalmaz. 

8. Mennyire befolyásolja Önt döntésében egy adott helyszín offline 

marketingkommunikációja? Figyelembe veszi-e pl.: kiadványok, esetleges nyílt napok, 

személyes eladás, … ?  

A válaszadók az offline kommunikációnak a személyes eladás részét tartják fontosnak, a 

kiadványok, prospektusok nem játszanak döntő szerepet. Ezzel ellentétben másra viszont 

tökéletesen alkalmasak, ezt az egyik válaszadó az alábbiak szerint fogalmazta meg: „Ettől 

függetlenül a kiadványok, szóró ajándékok, egy-egy baráti telefonváltás segíti, hogy a helyszín 

a rendezvényszervező fejében maradjon, és gyakrabban ajánlja partnereinek.” A kiadványok 

ennek ellenére is kétélű fegyvernek minősülnek, mivel említésre került a környezetvédelmi 

szempont, valamint szintén a tények fontossága, a mutatós reklámanyagok helyett. A személyes 

kapcsolatra való igény előrevetíti egy-egy alkalom szükségességét, amikor is a potenciális 
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partnereknek lehetősége nyílik személyes kapcsolatot építeni a szállodával. Emellett a 

kiadványok megléte természetesen elengedhetetlen, viszont megfontolandó ezek elsődleges 

megjelenési formája. Egy lapozható, online kiadvány még nem sokszor látott újdonságként és 

környezetkímélő jelleggel jelenhetne meg a konferenciapiacon.  

9. Hivatásturisztikai rendezvények esetében (pl. konferencia, kongresszus,…), milyen 

típusú helyszínt részesítenek előnyben? (szállodák, konferencia központok, egyetemek, 

… ) 

A legtöbb említést a szállodák kapták, tekintve a bennük rejlő komplexitást, valamint, hogy 

minden szolgáltatás egy helyen érhető el. A rendezvény mivoltától is sok minden függ (létszám, 

időtartam, …), éppen ezért például, ha egy rendezvénynek nagyobb hely szükséges, és így 

kinövi a környező szállodákat, már inkább a konferenciaközpontok jöhetnek szóba. Az utóbbi 

helyszíntípus nagy előnye, hogy kifejezetten konferenciákra, rendezvényekre találták ki. Az 

egyetemek is szóba kerültek, pozitívumként említve a kedvező költségeket, valamint a 

szellemiséget, viszont felmerült az is, hogy szorgalmi időszakban (ami pont a konferenciákra 

kedvelt időpont is egyben) nagyon nehéz szabad helyszínt találni, hiszen oktatás zajlik. Ezek 

alapján a konferenciaturizmus erősítésére adott helyen tökéletes választás egy szálloda 

létesítése, hiszen ez a konferenciák legkedveltebb megrendezési helyszíne.  

10. Ugyanazon típusú rendezvényeket szívesen tartanak egy jól bevált helyszínen minden 

alkalommal, vagy szívesen próbálnak ki újabb lehetőségeket is? 

Legtöbb esetben (10 alkalom) a válaszadók a jól bevált helyszínt részesítik előnyben. Ennek 

oka a már kialakult kapcsolatok, a megszokott miliő, és a mindezekből kialakult olyan szintű 

biztonságérzet, amit nem feltétlen kockáztatnának egy új helyszín megismerése céljából. Hét 

alkalommal azonban a megkérdezettek szívesen választanának új helyszínt, tekintve, hogy a 

megszokott egy idő után unalmassá válik. Több esetben (hat fő) felmerült azonban a személyes 

bejárás, ismeretszerzés fontossága. Amennyiben ez alatt pozitív tapasztalatokat szereznek, 

semmi nem tartja már vissza a szervezőket az új helyszín kipróbálásától. Ezek alapján ismét 

felmerül a személyes kapcsolatépítés, ismeretszerzés fontossága, amit akár egy-egy hétvégi 

rendezvény keretein belül meg lehetne oldani. Ez a rendezvény lehetőséget nyújtana a szálloda 

teljes megismerésére, így akik eddig megszokott helyszíneken tartották konferenciákat, szintén 

potenciális partnerek lehetnek, természetesen pozitív tapasztalataik esetén.  

11. Milyen teremigényű rendezvényeket tartanak? Szükségük van szekciótermekre?  
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Minden válaszban kiemelték, hogy ez a rendezvénytől függ, viszont hat fő elegendőnek talál 

egy plenáris termet a megfelelő adottságokkal (ideális berendezéssel, pl. elnöki asztal), 11 fő 

elmondása alapján pedig szükségük van egy, vagy több szekcióteremre, átlagosan egy plenáris 

és öt szekcióteremre van igény. Felmerült a termeken kívül a poszterszekció fontossága is, erre 

csupán egy folyosó a szükséges. A plenáris termet illetően 100-300 fő közötti létszámot 

befogadni képes teremre van szükség a válaszadók szerint, szekcióterem tekintetében nem 

említettek létszámot, de a kisebb rendezvényeknek 40-60 főt befogadni képes terem a 

nélkülözhetetlen. Ezek alapján megfelelő lenne egy 200 főt befogadni képes plenáris terem, 

ami akár három kisebb, vagy egy kisebb és egy nagyobb teremre is bontható, plusz négy 50 fős 

szekcióterem. Ilyen adottságokkal a fejleszteni kívánt szálloda a legtöbb konferenciának 

tökéletes helyszíne lenne.  

12. Mennyire tartja fontosnak egy kimondottan a konferenciákkal/rendezvényekkel és a 

lebonyolításukkal foglalkozó személy meglétét a lebonyolítás helyszínén?  

A 20 megkérdezettből 17 válaszadó tartotta elengedhetetlen fontosságúnak egy kapcsolattartó 

jelenlétét a lebonyolítás helyszínén. Egy rendezvény folyamán számos ad hoc esemény 

következhet be, vagy vis major helyzet alakulhat ki, amit a szervezők helyismeret és 

kompetencia hiányában nem tudnak megoldani. Ilyen esetekben szükséges a gyors 

beavatkozás, hiszen a rendezvény sikeressége múlhat akármilyen kis dolgon is, erre pedig csak 

egy helyi szakember képes. A fennmaradó három esetben a válaszadó rendezvényszervezőre 

gondolt, nem pedig kapcsolattartóra, így a válasz a kérdés tekintetében nem releváns. Világosan 

látszik, hogy a tervezett szállodában nélkülözhetetlen legalább egy főállású, kifejezetten 

rendezvényekkel foglalkozó kolléga alkalmazása.  

13.  Egy konferencia helyszínének kiválasztásakor mennyire fontosak az alábbi adottságok 

az Ön véleménye szerint? (1 - kevésbé fontos, 2 – mérsékelten fontos, 3 - fontos, 4 – 

nagyon fontos) 

A válaszadóknak egy táblázatban kellett jelölniük, hogy mennyire tartják fontosnak az adott 

kritériumot. A pontok alapján átlagoltam és így minden szempont kapott egy pontszámot 1 és 

4 között. A három legfontosabb a Megfelelő teremkapacitás, a Technikai feltételek, valamint 

az Ár-érték arány. Érdekes, hogy ezek mind fontosabbak a komplett árnál, ebből arra 

következtethetünk, hogy a konferenciaszervezők hajlandóak több pénzt is fizetni azért, hogy a 

számukra megfelelő helyszínen tarthassák a rendezvényt. Nagyon szorosan követte az első 

hármast a Szép, ápolt környezet, a Személyzet felkészültsége, valamint az Étkezési lehetőség. 

Az utolsó három helyre a Szórakozási lehetőségek (házon kívül és belül), valamint a 
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Csapatépítő lehetőségek kerültek. Ebből arra következtethetünk, hogy a megkérdezettek a 

konferenciák esetében szigorú szakmai programot követnek, és szinte nem is terveznek a 

rendezvényhez egy-egy kikapcsolódó, feltöltődésre alkalmat adó programrészt. A fejleszteni 

kívánt szálloda esetében így már világosan látható az ábrában is, mik azok a pontok, ahol 

átlagon felül kell teljesíteni, amennyiben a lehető legtöbb konferencia rendezési helyszíneként 

szeretnénk működni.   
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10. ábra: Konferenciák helyszínválasztásának szempontjai, fontosságuk szerint 

Forrás: saját szerkesztés 

 

14.  Mely magyarországi településekre szervez szívesen hivatásturisztikai rendezvényt? 

Amennyiben nincs konkrét település, melyik régiót/megyét említené?  

A helyszín kiválasztása nagyban függ a megközelíthetőségtől, a rendezvény megrendelőjének 

székhelyétől, valamint a felmerülő igényektől. Az egyik válaszadó azonban az alábbi 

megállapítást tette: „Véleményem szerint megrendelőink nem a település, hanem maga a 

helyszín és annak adottságai alapján választanak.” Ennek ellenére a válaszokban több várost 

is említettek, párat többször is. Budapest természetesen gyakran (öt alkalom) felmerült, mivel 

könnyen megközelíthető mindenki számára. Szintén öt alkalommal került említésre a Balaton 

környéke, azon belül is kétszer konkrétan Balatonfüred. Ezeket követte Eger, Pécs, Zalakaros, 

Szeged és Debrecen. Mivel Zalakaros is az említettek között van, Nagykanizsa is jó esélyekkel 

indul a versenyben, hiszen autópályán csupán 10 perc a különbség a két település között. 

Amennyiben tehát a szálloda megfelelő adottságokkal rendelkezik, a megközelítés sem lehet 

kizáró ok a rendezvényhelyszínek versenyében. 

15. Milyen ismeretei vannak Nagykanizsáról, hogyan ítéli meg a várost?  

A válaszadók nagy többsége semmilyen ismerettel nem rendelkezett Nagykanizsáról, viszont 

aki igen, az sem tartja megfelelő konferenciahelyszínnek, igényes, és nagyobb létszámot 

befogadni képes helyszín hiányában. Egy válaszadó említette, hogy amennyiben a térség 

mellett döntenek, akkor is sokkal inkább preferálnák Zalakarost, vagy Zalaegerszeget, mivel 
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ott több a lehetséges rendezvényhelyszín. Emellett egy megkérdezett pár napos pihenésre, 

kirándulásra nagyon is alkalmasnak tartja.  

16. Ideális rendezvény-, konferenciahelyszínnek tartja Nagykanizsát?  

Az előző kérdés alapján a válaszadók, akik nem rendelkeznek ismeretekkel Nagykanizsáról 

természetesen nem tudták megítélni a konferenciahelyszínként való helytállását. Voltak 

azonban, akik kiemelték, az M7-es autópálya közelségét, mint pozitívumot, valamint a Hévíz-

Balaton Airport-ot. Ennek ellenére két válaszadó így is túlságosan távolinak tartja a várost, és 

felesleges időpazarlásnak az odautazást. Aki ismerte a város adottságait, sem tartja 

megfelelőnek a rendezvényhelyszínek hiányában.  

Az utóbbi két kérdésre adott válaszok alapján világosan látszik, hogy a város lehetőségei 

korlátozottak a konferenciaturizmus terén, ezzel kihasználatlanul hagyva az elhelyezkedésből 

adódó előnyöket, így nagy lehetőséget szalaszt el.  A szállodafejlesztés ezen változtatna, nevet, 

ismertséget, és mindenek előtt turistákat, tehát bevételt nyújtana a városnak.  

17. Vonzó helyszín lenne az Önök szervezetének egy, a nagykanizsai Csónakázó-tó területén 

elhelyezkedő, megfelelő adottságokkal rendelkező, modern, 4*-os konferenciaszálloda, 

mint rendezvényhelyszín? 

Nyolc válaszadó megfelelő helyszínnek tartaná az említett szállodát a megfelelő adottságok, 

programlehetőségek, felkészült személyzet, és megfelelő adottságok mellett. Az egyik 

válaszadó így fogalmazott: „A környezet csodaszép, vonzó, kikapcsolódásra alkalmas egy-egy 

hosszú nap után. Egy jó adottságokkal rendelkező szálloda (egy kis wellness-sel) szerintem jó 

lehetőség lenne a városnak is.” Öt fő nem találta megfelelőnek a helyszínt, a nagy távolság, az 

odautazással járó költségek, vagy épp a közelség miatt. A költségek és a túl nagy távolság 

budapesti rendezvényszervezők esetében merült fel legtöbbször, egy válaszadó említette, hogy 

a budapesti központtal rendelkező megrendelőik általában 100 km-es körzetnél messzebb nem 

szívesen mennek. A közelség egy nagykanizsai központtal rendelkező erdőgazdálkodási 

szervezetnél merült fel, akik célul tűzték ki az ország hasonló gazdálkodóinak megismerését, 

így ők az ország más-más részeibe mennek szívesen. Hat fő nem tudott választ adni a kevés 

információra hivatkozva. 

18. Elvinne egy rendezvényt egy újonnan nyitott szállodába? Megbízna csak a szállodától 

kapott információkban annyira, hogy referencia nélkül is őket válassza helyszínnek? 

Hogyan viszonyulna ahhoz, ha az Önök egyik rendezvénye lenne az első az új 

szállodában?  
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A legtöbb válasz alapján elmondható, hogy esetleges helyszínbejárás után a többség (15 fő) 

szívesen választana újonnan nyíló szállodát is a rendezvénye helyszínéül, akár referencia 

rendezvény is szívesen lennének. Ezen esetek több, mint felében azonban nagyon fontos elem 

az előzetes házbejárás, személyes ismeretszerzés. A fennmaradó négy esetben (egy 

értelmezhetetlen válasz) nemleges volt a válasz, a felmerülő kockázatok, vagy egyáltalán a 

szállodai helyszín elutasítása miatt. Ismét előtérbe került tehát a B2B jelentősége, ami a 

személyes kapcsolattartáson túl próbanapok és referenciarendezvények látogatását, szervezését 

biztosítja.  

További információként az egyik interjúalany megosztotta az észrevételét, miszerint fontos, 

hogy egy helyszínen lehetőség legyen kulturális programokat is tartani, például esti fogadást, 

vagy táncot.  

3.3 Összegzés 

Az interjú válaszokban az alanyok sokfélesége miatt néhol teljesen ellentmondó eredmények 

láttak napvilágot, viszont ennek ellenére is elmondható, hogy pontos következtetéseket tudunk 

levonni belőlük. 

Összegezve a primer kutatásomban kapott eredményeket, olyan következtetéseket tudok 

levonni, amiket a saját szállodafejlesztési koncepciómhoz fogok felhasználni. Ezek alapján 

majd meg tudom határozni a szálloda szükséges kapacitását, mind a szobák, mind a termek 

tekintetében, a szükséges szolgáltatásokat, valamint a tulajdonságokat, amikre különös 

hangsúlyt kell fektetni, valamint a potenciális marketing időszakokat. Ezek mellett a nyitás 

utáni időszakra is tudok tervezni, valamint az utána következőkre, hogy pontosan kiket lesz 

érdemes felkeresni és milyen csatornákon lesz jövedelmező a szálloda népszerűsítése a 

konferenciák világán belül. 

A konferenciák általános jellemzői a kutatás alapján világosan kirajzolódtak. A leggyakoribb 

hivatásturisztikai rendezvények a kétnapos konferenciák, amiket egészségügyi témában 

rendeznek meg, nagyjából 200 fő részvételével, az őszi hónapok valamelyikében, legnagyobb 

valószínűséggel októberben. Legtöbb esetben a rendezvény során szükség van egy plenáris 

teremre, valamint 5 szekcióteremre. Ezek alapján a szállodának rendelkeznie kell legalább 200 

főt befogadni képes konferenciaközponttal, amiben egy plenáris terem mellett több 

szekcióterem is helyet kap. Szobák tekintetében is legalább ezt a létszámot el kell tudni helyezni 

a házban, de ha a szabadidős turistákkal is számolunk, legalább 120 szobának a megléte 

szükséges.  
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A konferenciahelyszínként a köztudatba kerülés útja is egyszerűbb a kutatás során feltárt 

információk után. Összegezve kiderült, hogy a legtöbb szervezőnek nagyon fontos a személyes 

tapasztalat, helyszínbejárás, így az első időszakban elengedhetetlen akár több nyílt nap 

szervezése is a szállodában. A válaszok alapján az internetes megjelenés elengedhetetlen, olyan 

honlapot kell létrehozni, ami pontosan és hűen adja vissza a szálloda tulajdonságait és 

paramétereit, hogy amikor a nyílt napra megérkeznek a résztvevők, ne legyen csalódásban 

részük. Hírlevél, valamint kiadványok is szükségesek, főleg az első időszakban, viszont a 

személyes kommunikációra kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. 

Az, hogy adott rendezvénynek milyen helyszínt választanak, nem csak a helyszín adottságaitól 

és kommunikációjától függ. El kell fogadnunk, hogy bizonyos rendezvényeknek nem mi 

leszünk a megfelelő helyszín, viszont meg kell találni azt a szegmenset, aki szállodában tartja 

a konferenciáit, és megfelelő létszámmal is rendelkezik a mi szállodánkhoz. Amennyiben egy 

rendezvény helyszíneként már bevált a szálloda és a résztvevők és szervezők is pozitív 

tapasztalatokkal távoztak, reménykedhetünk benne, hogy újból minket választanak, ugyanis a 

megkérdezettek nagyobb része a már bevált helyszíneket választja. Természetesen megvan az 

a réteg is, akik új helyszíneket keresnek, de amennyiben megfelelő színvonalú szolgáltatást 

tudunk nyújtani a megfelelő áron, akkor nem kell attól aggódni, hogy elpártolnak tőlünk. 

Nyilvánvalóan minden rendezvény más és más, a szervezők is mások, viszont amennyiben 

tőlünk, úgy másoktól is távoznak rendezvények. 

Egy, a szállodában a rendezvényekkel foglalkozó személy megléte elengedhetetlen a válaszok 

alapján, így természetesen a munkavállalók között szerepelnie kell legalább egy ilyen 

személynek. Ez a személy egyaránt felelős a helyszíni lebonyolításért, mind a 

kapcsolatépítésért és kapcsolattartásért, rajta múlik, hogy kik választják a szállodát, így nagyon 

fontos szereplője egy konferenciaszállodának.  

Az előző fejezetekben megállapítottam 10 adottságot, amelyek a szakirodalom szerint 

elengedhetetlenek egy jó konferenciahelyszín számára. A válaszok alapján legfontosabb 

kritérium a Megfelelő számú és méretű teremkapacitás nem szerepel ez előző 10-ben. Ezt a 

lehetőséget 20-ből 18-an a legmagasabb szintű fontossággal jelölték, és érdekes, hogy a 

szakirodalomban pont ez nem merült fel. Az interjúk alapján az első 3 helyezett közül még a 

Személyzet felkészültsége és a Szép, ápolt környezet az a tulajdonság, ami nem szerepel az első 

listán. A szakirodalom szerint fontosnak titulált Szakmailag pozitív múlt viszont a válaszadók 

számára nem volt fontos, csupán a 9. helyre került. Bár ennél a kérdésnél csupán a 6. helyet 

kapta, a többi kérdésnél felmerült, mint hátráltató tényező a Megközelíthetőség, így ezt is ide 

sorolom. 
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11. ábra: Egy jó konferenciahelyszín jellemzői a primer kutatás alapján 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A megkérdezettek több helyszínt is megjelöltek, ahol szívesen tartanak konferenciát, tehát, ahol 

a legtöbb teljesül a fenti kritériumokból. Budapest és Balaton kapta a legtöbb említést fej fej 

mellet, ezek után jöttek a vidéki városok, mint Pécs, Eger, Zalakaros, stb… Ezek alapján 

elmondható, hogy nem zárkóznak el a konferenciák a távolságok megtételétől, ami jó pont, 

hiszen Nagykanizsa bár távolság, könnyen elérhető. 

Nagykanizsa cseppet sem ismert a konferenciák világában, és aki ismeri, sem tartja optimális 

konferenciahelyszínnek a konkrét helyszínek hiánya miatt, és ezen az sem segít, hogy 

megközelítés tekintetében jó helyzetben van a város. A megkérdezettek nagy részének alkalmas 

helyszín lenne egy a nagykanizsai Csónakázó-tó területén elhelyezkedő szálloda, mint 

konferenciahelyszín, ami létjogosultságot ad a szállodafejlesztési koncepciónak. Akik ennél a 

kérdésnél nem tudtak választ adni (hat fő) ők meggyőzhetőek, hiszen információk hiányában 

nem tudtak dönteni. Amennyiben a szálloda elkészül, rendelkezik megfelelő anyagokkal, 

hirdetéssel, biztosan lenne, aki igénybe veszi a szolgáltatásait.  
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Az, hogy a szálloda újonnan épülő, és referencia nélkül kezdi az életét sem kizáró indok, hiszen 

a válaszadók több, mint háromnegyede szívesen rendezne konferenciát egy újonnan nyíló 

szállodában is, természetesen a megfelelő előkészületek és ismerkedés után, valamint a 

szükséges adottságok megléte esetén.  
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4 KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK – A SZÁLLODAFEJLESZTÉSI 

KONCEPCIÓ BEMUTATÁSA 

Az összegzés tapasztalataiból kiindulva bemutatom a szállodafejlesztési koncepciót.  

A Knysa Conference and Event Hotel**** (továbbiakban: szálloda) a Nagykanizsa peremén 

elhelyezkedő Csónakázó-tó területén kapna helyet. A tó csodálatos környezete, könnyű 

megközelíthetősége, valamint Nagykanizsa városában a szálláshelyek és 

konferenciahelyszínek hiánya indokolják a szálloda létjogosultságát. Könnyű 

megközelíthetőséget a Nagykanizsa mellett elhúzódó M7-es autópálya, valamint az arról 

leágazó 61-es út magyarázza, aminek köszönhetően könnyen megközelíthető helyszín mind 

Budapest, mind Kaposvár, Pécs irányából.  

4.1 A szálloda profilja 

A szálloda nevét Nagykanizsa első írásos említéséről kapta, amely nevet immáron egy nívós 

nagykanizsai étterem és helyi alapítvány is viseli. A szálloda nevének további része a szálloda 

fő profiljára utal: a szálláshely-szolgáltatáson kívül a konferenciák, valamit a kisebb-nagyobb 

rendezvények lebonyolítása, számukra helyszín biztosítása. Rendezvények közül legfőképp a 

szakmai konferenciákra, céges rendezvényekre, valamint az esküvőkre fektet hangsúlyt.  

Különlegessége, hogy a felsorolt elemeket mind a város zajától távol, csendes, nyugalmas 

környezetben a természethez közel, de mégis a **** kategóriában kínálja.  A szálloda 

tökéletesen ötvözi a természet közeliség és az elegancia vonalait, ami megjelenik mind a szobák 

hangulatában, mind a kínált szolgáltatásokban. 

A szálloda teljes megjelenésében a természetes vonalat követi, mindezt színvilágban (barna, 

zöld, sárga), valamint designban, díszítésben egyaránt. A szálloda tetején elhelyezkedő kert, a 

szálloda halljában, valamint a közösségi terekben elhelyezett kisebb kertek, növények miatt 

megjelenő enyhe dzsungel hangulat mind érzékelteti a szálloda lényét. Ez a légkör nem szűnik 

meg a szobákba belépve, hanem tovább folytatódik a berendezési tárgyak szín és 

anyaghasználatnak köszönhetően. Az egész szállodában nagy fa és üveg felületek dominálnak, 

amik még jobban kiemelik a külső és belső környezetet egyaránt, mintegy átmenetet képezve a 

külső és belső tér között. 

A természetes vonallal összhangban a szálloda törekszik a „zöld szálloda” minősítés 

elnyerésére. Ennek érdekében különös figyelem fordul a vízgazdálkodásra, a 

hulladékkezelésre, megújuló energiaforrások használatára, a környezetterhelés csökkentésére, 

valamint a kémiai biztonságra, vegyszerek megfelelő kiválasztására és használatára. Ezeket 
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támogatva a szálloda megfordítja a megszokott rendszert a szobák napi takarításával 

kapcsolatban, és az automatikus napi szobatakarítás helyett, csak külön kérésre takarítják a lakó 

vendégek szobáit, amit a vendégek a szobában elhelyezett infokommunikációs eszközön 

jelezhetnek. A szálloda további lépéseket tesz a fenntarthatóság érdekében, ezek a következők: 

 elektronikus, papírmentes kommunikáció preferálása a működtetés során 

 a munkavállalók környezettudatos szemléletformálására is nagy hangsúlyt fektetünk 

 széndioxid semleges energiaforrások biztosítják a szükséges energiaellátást 

 esővíz gyűjtő alkalmazása az épületben élő növények öntözésre 

 elfolyó víz mennyiségének csökkentése (pl. WC-k, csapok folyamatos ellenőrzése, 

hogy nem szivárog-e) 

 szelektív hulladékgyűjtés a szálloda teljes területén, szelektív gyűjtőedények 

kihelyezése a közösségi terekben és a szobákban is 

 minimum A++ energiaosztályú hűtők, minibárok, porszívók és más elektronikai 

eszközök 

 LED-es világítás a szálloda teljes területén 

 fűtés kikapcsolása a nem használt helyiségekben 

 klíma kikapcsolása terasz ajtó nyitással 

 a szoba elektromos eszközeinek standby üzemmódba helyezése a szobakártya 

kihúzásával 

 nem mérgező, biológiailag lebomló tisztító-, mosó- és mosogatószerek alkalmazása 

Emellett a szálloda tiszteletét teszi a helyi hagyományok, szokások és ételek előtt is, ezeket 

rendszeresen bemutatja, kínálja. 

A fentiek alapján meghatározható a szálloda missziója is:  

A szálloda szívügyének tekinti a vidéki konferenciaturizmus megreformálását a minőség és a 

fenntarthatóság kölcsönösen pozitív kapcsolatára alapozva. 
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4.2 A szálloda megjelenése 

A szálloda profiljának megfelelően a megjelenésében is a természetközeliséget tartja a 

középpontjában. A nagy üveg-, és fa felületekkel tökéletesen illeszkedik a környezetébe, és 

belülről is kilátást enged a csodálatos flórára és faunára, amibe a szálloda épült.  

 

12. ábra - A szálloda látványterve a Waldruhe Nature Hotel alapján 

 

Az épület öt föld feletti szinttel, egy, a „-2”-n elhelyezkedő 100 autó elhelyezésére alkalmas 

mélygarázzsal, a „-1”-n , a félig föld feletti, félig föld alatti szinten található étteremmel és 

wellness részleggel, valamint a tetőn található zöld területtel, fűszeres kerttel rendelkezik, ahol 

a vendégek nyugodtan relaxálhatnak, kikapcsolódhatnak. A tető alkalmas lehet olyan 

progrmaok megszervezésére is, mint akár kertmozi, vagy a helyi Amatőr Csillagászati 

Egyesület bevonásával csillagnézés. A 0. szinten kapott helyet a tágas előtérben a recepció 

illetve a Lobby Bar, valamint innen lehet megközelíteni a konferenciatermeket is. A szobák a 

„1-5” szinten helyezkednek el, mind mesés kilátással és erkéllyel.  

4.3 A szálloda szolgáltatásai 

A szálloda alapszolgáltatása a szállás- és rendezvényhelyszín biztosítása. Ezeken felül 

természetesen a szálloda rendelkezik egy étteremmel, egy Lobby Bar-ral, ami egyaránt 

szolgálja ki a konferencia résztvevőket, valamint az egyéni érkezőket. A szálloda wellness 

részleggel is rendelkezik, amin belül megtalálhatóak medencék, sport és szépségipari 

szolgáltatások. Ezeken felül a szálloda biztosít egyéb szolgáltatásokat is, amik csak fokozzák a 

színvonalat, a vendégek elégedettségét, és közreműködnek a megfelelő pihenésben, szabadidő 
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eltöltésben. Ezek mellett megadják a rendezvényeknek azt a kis pluszt, amiért a szállodát 

választották. 

4.3.1 Szobák 

A szállodában megtalálható négyféle szálláslehetőség, amiből három a szálloda épületén belül, 

egy pedig kívül, a természetben helyezkedik el. Közös bennük, hogy a természetes színek, a 

természetes fény, illetve a csodás kilátás dominál a szobákban, mindezt elegáns környezetben 

egyaránt (referenciaként a 13. és 14. ábrán látható szobaképek szolgálnak). Minden szoba saját 

fürdőszobával és erkéllyel rendelkezik. A szobák ezen kívül felszereltek saját széffel, 

íróasztallal, valamint székekkel, jegyzettömbbel, TV-vel, szállodai rendszerre kapcsolt 

telefonnal, minibárral, poharakkal üvegnyitókkal, vízforralóval, valamint a hozzá tartozó tea és 

instant kávé is a szoba részeit képezik. A fürdőszobában megtalálhatók a fürdőszobai 

törölközők mellett a wellness részlegre valók is, valamint a köntösök, és természetesen a 

piperecikkek, hajszárító, borotválkozó tükör, és a megfelelő számú és elhelyezésű csatlakozó. 

Az 1-2 emeleteken szintenként 30 kétágyas szoba, a 3-5 emeleteken pedig 26 kétágyas és két-

két családi szoba, valamint lakosztály kapott helyet. 

A 25-30m2-es kétágyas szobák két fő kényelmes elhelyezésére alkalmasak, viszont egy pótágy 

behelyezésével egy kisebb gyermekkel, egy család részére is jó választás lehet. A szobák 75%-

a káddal, 25%-a zuhanykabinnal rendelkezik, ágyak tekintetében pedig 50% két külön ággyal 

(igény esetén összetolható) 50% pedig franciaággyal rendelkezik.  

Az 50-60m2-es családi szobában két franciaágy, vagy négy ágy található meg két légtérben, az 

egyikben egy kihúzható kanapéval együtt, így egy nagyobb család (négy felnőtt + két gyerek), 

14. ábra - Kétágyas szoba terv a 

Residence Ózon Wellness Hotel 

alapján 

13. ábra - Lakosztály terv a 

Residence Ózon Wellness Hotel 

alapján 
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vagy nagyobb társaság (öt felnőtt) számára is kényelmes helyet biztosít. Ezek a szobák két 

fürdőszobával, egyikben zuhanykabinnal, másikban fürdőkáddal rendelkeznek. 

A Superior Lakosztály méretében a családi lakosztályhoz hasonló, viszont sokkal elegánsabb, 

letisztultabb. Csupán a két légtér egyikében van egy franciaágy, a másikban egy kihúzható 

kanapé áll rendelkezésre. A szoba befogadóképessége így két felnőtt + két gyermek, vagy 

három felnőtt. A szoba letisztult, elegánsabb, mint a társai és egy igazán különleges, saját 

jakuzzis káddal rendelkezik. 

Mind a családi és a luxus lakosztály az emeletek négy sarkán helyezkedik el, így biztosítva a 

nagyobb alapterületet.  

A negyedik, egyben legkülönlegesebb szálláslehetőség a Luxus Igloo. Az iglookhoz külsőleg 

hasonlító, speciális anyagokból (PVC ponyva és termikus üveg) elkészült, belülről félig (a 

szobai résznél) átlátszó buborékokban igazán páratlan élmény a vendégeskedés. Az Iglook saját 

fürdőszobával rendelkeznek, valamint egy tágas szobával, ami nappaliként és hálószobaként is 

funkcionál. A légkondicionáló technikának köszönhetően télen és nyáron is 17-25 Celsius fok 

közötti állítható hőmérséklet várja a vendégeket az iglookban, ahol biztonságban a csillagok 

alatt, a természet lágy ölén tölthetik el a pihenésüket. Ilyen iglooból öt található meg a szálloda 

területén.  

4.3.2 Étterem 

A szálloda természetre néző panorámás éttermében 200 fő elhelyezésére van lehetőség, 

valamint a téliesíthető teraszon további 50 férőhely áll rendelkezésre. Az étterem több kisebb 

blokkból áll, amik használata létszám tekintetében változtatható. Egyaránt vannak két, valamint 

négy fős asztalok, és lehetőség van ezek variálására is nagyobb társaságok részére. Konyha 

minden nap reggel 7 órától este 21 óráig áll rendelkezésre, ezen belül 7-10 óráig büféreggeli, 

16. ábra - Kilátás terv a szobákból a 

Residence Ózon Wellness Hotel 

alapján 

15. ábra - Az Iglook terve a 

Ngorongoro Conservation Area 

Lodge alapján 
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18-21 óráig pedig büfévacsora várja a vendégeket. A köztes időben Á’la carte étkezési 

lehetőség biztosított. Büfévacsoránál öt-öt elő-, valamint főétel, háromféle leves, saláták, 

kétféle sajt és desszert kerül felszolgálásra. A szálloda borkínálatában legalább 12 fajta magyar 

bor jelenik meg, és kétféle háromfogásos menü közül is választhatnak a vendégek. Minden 

étkezésnél megjelennek hagyományos zalai, és környékbeli ételek, italok, amivel az ide 

látogatók még jobban belefeledkezhetnek az itt eltöltött napok hangulatába. A beszállítók 

szintén a helyi körből kerülnek ki az Országos Helyi Termék Termelők adatbázisa, valamint a 

Zala Termálvölgye Egyesülettel való együttműködés alapján. 

 

17. ábra - Az étterem látványterve a Wald-Caffe Hotel alapján 

 

4.3.3 Konferenciaszolgáltatás 

A szálloda 0. szintjén elhelyezkedő Business Center egy 200 főt befogadni képes plenáris 

teremmel, ami három kisebb részre különíthető, valamint négy 50-50 fős szekcióteremmel 

rendelkezik. A termek mind padlószőnyegesek, természetes megvilágítással, valamint 

elektromosan irányítható sötétítési lehetőséggel, és egyénileg szabályozható 

légkondicionálással rendelkeznek, amely utóbbi a levegőcserét is biztosítja. A termek további 

felszereltségét az alábbi részletek adják: 

 Vezeték nélküli internetcsatlakozás 

 Megfelelő számú és elhelyezkedésű elektromos csatlakozó a termek 

kapacitásához igazodva 

 Vetítővászon: plenáris teremben 4*5 méter nagyságú, a szekciótermekben 

pedig 2*3 méter 

 Full HD led projektor minden teremben  

 Beépített 5.1-es hangrendszer a plenáris teremben 
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 3 vezeték nélküli mikrofon, digitális mixer a plenáris teremben 

 Flip chart táblák és számítógép minden teremben 

 WGA, HDMI kábelek, csatlakozók 

 Két szekcióteremben interaktív tábla 

 Vibrálás mentes fényforrások 

 Megfelelő hangszigetelés 

 500 darab kárpitozott, egymásba rakható, kényelmes szék (200 db a plenáris 

terembe, 50-50 db a négy szekcióterembe, plusz tartalék) 

 120 összecsukható, könnyen tisztítható, masszív és tárolásra alkalmas asztal 

(50 db a plenáris terembe, 15-15 db a szekciótermekbe, plusz tartalék)  

6. táblázat: Konferenciatermek befogadóképessége 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezekkel az adottságokkal a szálloda a legtöbb konferencia igényét maradéktalanul ki tudja majd 

elégíteni, valamint bátran szállhat versenybe a konferenciaszállodák között.  

4.3.4 Wellness 

A szálloda rendelkezik saját wellness részleggel, ahol a vendégek három medence közül 

választhatnak. A medencék között megtalálható egy 8*18 méter nagyságú (144,5 m2 vízfelület) 

29°C-os úszómedence, egy 100 m2 vízfelületű, 33°C-os élménymedence, kettő 10 m2 

vízfelületű, 34°C-os jakuzzi, egy 15 m2 vízfelületű, 37-38°C-os termálvizes medence, valamint 

a családok részére egy 33°C-os gyermekmedence 30 m2 vízfelülettel.  

Ezen kívül masszázsok is igénybe vehetők (pl. relax, frissítő, manager), illetve kozmetikus, 

manikűrös és fodrász, a vendégnek megfelelő időpontban, előre egyeztetés után, mivel ők a 

szállodán kívül álló vállalkozók. Számukra fenntartott helyiségekben dolgozhatnak, amik 

Elrendezés Plenáris terem 
Plenáris terem 

egy harmada 
Szekciótermek 

Színház 200 fő 65 fő 50 fő 

Iskolapados 100 fő 35 fő 30 fő 

Workshop-

szerű 
75 fő 10 fő 25 fő 

U alakú 50 fő 20 fő 15 fő 
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összesen 35 m2 –t tesznek ki a wellness részleg területéből. Amennyiben egy pár a szállodában 

kívánja tartani az esküvőjét, így a menyasszonynak lehetősége nyílik rá, hogy minden 

szépészeti előkészültet a szállodán belül oldjon meg. 

A sport részleg egyaránt ide tartozik, egy fitneszterem szolgálja ki a vendégeket négy 

futópaddal, két erősítő paddal, két spinning géppel valamint szőnyegekkel, súlyzókkal és egyéb 

sporteszközökkel. Ez a részleg 50 m2 nagyságú.  

Az egész wellness részleg így öltözőkkel, vizes blokkokkal, közlekedőkkel összesen közel 500 

m2-en terül el.  

4.3.5 Egyéb szolgáltatások 

A szállodában 24 órás recepciós szolgálat, négy üvegpanorámás lift, teljes akadálymentesség, 

valamint csomagmegőrzési lehetőség is várja a vendégeket.  

Amennyiben a vendég igénybe szeretne venni a Csónakázó-tó környékén valamilyen 

szolgáltatást (csónakbérlés, biciklibérlés,…), azokból 50% kedvezményre jogosult a szállodai 

szobakártyája felmutatásával. 

Természetesen a szálloda rendelkezik egy programpulttal, állandó programkínálattal és 

programajánlatokkal az adott időszaknak megfelelően, ahol egy kolléga is szíves rendelkezésre 

áll, bármilyen kérés, vagy kérdés esetén. 

4.4 Csomagok bemutatása 

4.4.1 Csomagok egyéni érkezőknek 

A szálloda ezen csomagokat az olyan pároknak, családoknak, vendégeknek tartja fent, akik 

pihenni, feltöltődni látogatnak a szállodába. A csomagok között megtalálható mindig az alap 

csomag, amit bármikor igénybe lehet venni, viszont vannak évszakokhoz illeszkedő ajánlatok 

is, valamint a különlegesebb elhelyezéstípusokhoz kapcsolódó különleges ajánlatok. 

 

Csomag Elhelyezés Étkezés Egyéb szolgáltatás Feltételek 

Alap 

Kétágyas, 

Családi, 

vagy 

Superior 

szobában 

Félpanzió - - 
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7. táblázat: Csomagok egyéni érkezőknek 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az évszakokhoz illő plusz szolgáltatások: 

 NYÁR – Személyenként egy Fürdőbelépő a Zalakarosi Fürdőbe 

 ŐSZ – Szervezett túra a környéken 

 TÉL – Személyenként egy belépőjegy a Zalaegerszegi Jégcsarnokba 

 TAVASZ – Személyenként egy belépő a Zobori kalandozóba 

4.4.2 Csomagok egyéni érkezőknek rendezvényes céllal 

Amennyiben egy család, vagy baráti társaság, valamilyen rendezvényt, eseményt szeretne a 

szállodában tartani, arra is külön csomagok várják őket. Lehet ez egy szállás nélküli 

születésnapi ebéd, de akár egy háromnapos esküvő is. A szálloda minden rendezvényre kínál 

megoldást, a vendég igényeinek megfelelően. 

Ebben a kategóriában kapott helyet CSR tevékenységként a rászoruló csoportoknak 

(gyermekek, családok, vagy hátrányos helyzetű felnőttek) szánt csomag is, amiben szállás 

nélküli egynapos kirándulásokban étkezést, és programot biztosít a szálloda a saját éttermében, 

valamint a környéken fellelhető programlehetőségekből. 

  

Évszaknak 

megfelelő 

Kétágyas, 

vagy Családi 

szobában 

Félpanzió + 

Snack ebéd 

A csomag tartalmaz 

1, az évszakhoz illő 

plusz szolgáltatást 

Min. 5 

éjszaka 

foglalás 

Superior 
Superior 

Lakosztály 

All Inclusive 

(FP+ebéd+italok) 

A csomag tartalmaz 

1, az évszakhoz illő 

plusz szolgáltatást 

Min. 2 

éjszaka  

Igloo Luxus Igloo Félpanzió 

Reggeli és vacsora 

kérés esetén 

szobaszervizzel 

- 
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Csomag neve Elhelyezés Étkezés Egyéb szolgáltatás Feltételek 

Kisebb 

rendezvények 

(pl.: családi 

szülinap) 

(Kétágyas, 

vagy Családi 

szobában) 

(Félpanzió) 
Terembiztosítás 

hangtechnikával 

Min. 10 

fő 

Nagyobb 

rendezvények 

(pl.: esküvő) 

Kétágyas, 

vagy Családi 

szobában 

(Az ifjú 

párnak 

Superior 

lakosztály) 

Esti alkalomhoz 

illő étkezés, 

másnap 

hosszított 

reggeli 

A rendezvény teljes 

körű megszervezése 

(Az ifjú pár teljes 

körű „felkészítése”) 

Min. 25 

fő 

CSR 

tevékenység 
- - 

Programok 

szervezése, 

terembiztosítás, 

étkeztetés 

Min. 10 

fő 

8. táblázat: Csomagok egyéni érkezőknek rendezvényes céllal 

 Forrás: saját szerkesztés 

4.4.3 Csomagok cégeknek, vállalatoknak 

A szálloda egyik fő profilja a konferenciaszervezés, így különös hangsúlyt fektet a cégek, 

vállalatok számára kínált csomagokra. A szálloda vállal tréningeket, konferenciákat, üléseket, 

közgyűléseket és a hivatásturisztikai rendezvények további széles, de még megvalósítható, 

spektrumán belül minden eseményt. Feltételként minimum 10 fő részvételét szabta meg a 

szálloda. 

Minden rendezvényhez a szálloda biztosít hangtechnikát, és azért felelős embert, aki az egész 

konferencia alatt elérhető. Természetesen a szállodának van legalább egy konferenciákért 

felelős kollégája, aki tartja a kapcsolatot a megrendelőkkel, tájékoztatást ad, valamint teljes 

körűen felelős a szálloda rendezvényeiért. 

Kérés esetén a szálloda biztosít angol vagy magyar nyelvű trénert, aki a vállalattal való 

egyeztetetés után a program összeállításától a levezényléséig minden feladatot ellát. Ez 

megtörténhet egy többnapos tréning formájában, de akár egy délutáni csapatépítő kiránduláskén 

is.  
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9. táblázat: Csomagok cégeknek, vállalatoknak 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A rendezvények alatt a szálloda törekszik arra, hogy a résztvevőket kétágyas szobákban 

helyezze el. A csomaghoz félpanziós ellátás kapcsolódik, kérés szerint kiegészíthető a 

kávészünet valamely formájával.  

Kávészünetek formái: 

 Minimal: Egyszeri kávé és tea bekészítés 

 Normal: Kétszer kávé, tea, édes és sós aprósütemények 

 Extra: Háromszor kávé, tea, édes és sós aprósütemények 

 Extra+: Egész napos kávé, tea, édes és sós aprósütemények 

4.4.4 Csomag kiegészítő szolgáltatások (Add-onok) 

A szállodában tartózkodó vendégeknek lehetőségük van különböző kiegészítő csomagok 

igénybevételére. Ezek a kisebb csomagok attól függetlenül vehetők igénybe, hogy a vendég 

egyéni érkező, vagy esetleg egy rendezvény tagjaként tartózkodik a szállodában. Foglaláskor a 

honlapon is lehet ezeket igényelni, de akár a szálloda recepcióján már az itt tartózkodás alatt is. 

Külön árakkal rendelkeznek, amik természetesen hozzáadódnak a vendég számlájához.  

 

1. Kényeztető csomag (24.900 Ft/fő) 

 Egyénileg összeválogatható öt kezelés/wellness termék, +egy ajándék! 

(a hat kezelés ára összesen nem haladhatja meg a 30.000 Ft-ot) 

2. PluszEgy Csomag (19.900 Ft/fő) 

 Konferencia résztvevők kísérőinek  

Csomag neve Elhelyezés Étkezés Feltételek Terembérleti díj 

Tréningek, 

Konferenciák 

Kétágyas 

szobákban 

Félpanzió, kérés 

szerinti 

kávészünettel 

Min. 10 

fő 

Plenáris: 50 e 

Ft/nap 

Szekció: 30 e 

Ft/nap 

(Amennyiben tíz 

vendégéjszakánál 

kevesebbet 

töltenek el.) 
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 Három wellness szolgáltatás (összérték max. 12.000 Ft) 

 Hat koktélkupon, ami a bárban felhasználható 

3. Tekergő csomag (9.900 Ft/fő) 

 A tartózkodás idejére ingyenes bicikli bérlés (Csónakázó-tó környékére) 

 Egy napra hidegcsomag 

4. Közeledj a természethez! csomag (4.900 Ft/fő) 

 Egy napos vezetett túra Csónakázó tó környékén 

 Egy napra hidegcsomag 

4.5 Árképzés 

A szálloda az árképzése közben figyelembe vette a versenytársak árait, valamint a 

szolgáltatásaikban való különbségeket. Versenytársként három szállodát állapítottam meg. A 

Hotel Karos Spa **** superiort a földrajzi közelség, és a hasonló szolgáltatásai miatt nevezem 

versenytársnak, viszont ez a szálloda már régen épült, úgy gondolom egy újonnan nyitott, 

modern szálloda képes felvenni vele a versenyt. A Thermal Hotel Balance **** Lenti-t szintén 

a hasonló kondíciói miatt, viszont itt már a határ közeliség is felmerült, ha külföldi (horvát, 

szlovén) rendezvényekre is gondolunk. Harmadik versenytárs a Nomad Hotel and Glamping, 

mivel ez az egyetlen magyarországi szolgáltató, aki hasonló felszereltséggel rendelkező 

Iglookat (náluk Buborék) kínál szálláshelyként, ez viszont Noszvajon, az ország másik végében 

helyezkedik el, így az ország nyugati részén élőknek problémát okozhat az odajutás. 

A szálloda dinamikus árazást használ, ami alapján az árait akár napról napra változtathatja a 

kereslet függvényében. Ez az a fajta árazás, amivel a vállalat a legjobban ki tudja használni a 

keresletet, és rugalmas marad amellett, hogy figyelembe veszi a változásokat, és azokat ésszerű 

mértékig használja ki. 

 Éppen ezért a pontos árakat nehéz meghatározni, viszont rack rate árakkal, valamint minimum 

árakkal (rack rate ár 40%-a) minden szobatípus rendelkezik. A minimum szobaár jelenti azt az 

összeget, ami alá a szoba ára semmilyen kedvezményekkel összevonva sem mehet. 

A gyerekek tekintetében százalékos árak lettek megállapítva: 

 0-3 éves korig:   a teljes ár 0%-a fizetendő 

 3-6 éves korig:   a teljes ár 25%-a fizetendő 

 6-14 éves korig:   a teljes ár 50%-a fizetendő 

 14 éves kortól felfelé: a teljes ár 100%-a fizetendő 
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Amennyiben valaki egyedül érkezne a szállodába az egyágyas szobáért a kétágyas szoba árának 

75%-át kell megfizetnie. 

A szálloda a kiemelt időszakokban magasabb alapárakkal dolgozik, tekintve a kereslet várható 

növekedését. A kiemelt időszakok tervezésénél a szálloda figyelembe vette a nemzeti 

ünnepeket, munkaszüneti napokat, valamint a tanítási szüneteket. Ezek a kiemelt időszakok a 

következők: 

 Szilveszter/Újév 

 Valentin Nap 

 Március 15, amennyiben hosszúhétvége 

 Tavaszi szünet és húsvéti időszak 

 Május 1. 

 Pünkösd 

 Nyári szünet és Augusztus 20. 

 Őszi szünet, és október 23, november 1 

 Karácsony és a két ünnep közötti időszak 
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Szobatípus Rack rate ár 
Minimum 

ár 

Szezonon kívüli 

ár 
Szezonárak 

Kétágyas szoba 

2 ágy/ 1 franciaágy, 

max. +1 pótágy 

35.900,- 

Ft/fő/éj 

14.360,-

Ft/fő/éj 

~19.900,-

Ft/fő/éj-től 

~24.900,-

Ft/fő/éj-től 

Családi szoba 

4 ágy/2 franciaágy, 

max. +1 pótágy 

41.900,- 

Ft/fő /éj 

16.760,-

Ft/fő/éj 

~24.900,-

Ft/fő/éj-től 

~29.900,-

Ft/fő/éj-től 

Superior lakosztály 

2 ágy/ 1 franciaágy 

kihúzhatós kanapé 

max. +1 pótágy 

55.900,-

Ft/fő/éj 

22.360,-

Ft/fő/éj 

~34.900,-

Ft/fő/éj-től 

~39.900,-

Ft/fő/éj-től 

Luxus Igloo 

2 ágy/ 1 franciaágy, 

max. +1 pótágy 

49.900,-

Ft/fő/éj 

19.960,- 

Ft/fő/éj 

~29.900,-

Ft/fő/éj-től 

~34.900,-

Ft/fő/éj-től 

10. táblázat - Árképzés  

Forrás: saját szerkesztés 

 

A szoba ára minden esetben tartalmazza a félpanziós (büféreggeli és büfévacsora) ellátást, 

wellness használatot, parkolási díjat, valamint a szoba igény szerinti takarítását. 

4.6 Értékesítési csatornák 

4.6.1 Direkt értékesítés 

Online értékesítés 

A szálloda az értékesítési politikáján belül a fő hangsúlyt a saját foglalómotorral ellátott 

honlapjára fekteti. A honlap is illeszkedik a szálloda természet közeli mivoltához, színeiben is 

ezt tükrözi, letisztult design és számos fénykép mellett. A honlap egyszerűen, gyorsan 

kezelhető, a menüpontok fejlécként folyamatosan elérhetőek, valamint egy telefonszám is 

minden helyzetben jelen van. Ajánlatkérési és azonnali foglalási lehetőség is szem előtt van az 

oldal minden részén, anélkül, hogy az bármit kitakarna, vagy indokolatlanul előtérben lenne. 

Azzal, hogy a vendég a saját honlapon keresztül foglal, vagy kér ajánlatot, megszületik egy 

olyan kapcsolat a két fél között, ami bizalmat, biztonságérzetet sugároz. Nem mellékes az sem, 

hogy ilyen módon a legegyszerűbb a vendég igényeinek 100%-osan megfelelni, hiszen bármi 

kérdése, kérése van, azt rögtön a szálloda felé intézi, így a kapott válasz teljes mértékben hiteles 
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lesz. A másik tényező, amiért így könnyebb a megfelelés, az annak tudható be, hogy amint az 

információ átmegy egy harmadik félen, közvetítőn, az valamilyen mértékben torzulhat, lehet 

ez információ a nyitva tartásokról, szolgáltatásokról, vagy bármilyen más kérdéskörről.  

A honlapon megjelenő konferencia menüpontra különösen nagy hangsúlyt fektetünk, tekintve 

a primer kutatás eredményeit. Minden adat pontosan, a valósághoz hűen jelenik meg, valamint 

a konferenciákért felelős kolléga elérhetősége is figyelemreméltó helyet kap. Az adatok között 

szerepelnek a termek pontos mérete, berendezési lehetőségek, csatlakozók, vetítő helye 

(képpel/rajzzal illusztrálva), belmagasság, hangosítási lehetőségek, térkép a 

konferenciarészlegről, kávészünet elhelyezésének lehetőségei, poszterszekcióra alkalmas 

helyek, valamint mindezek képekkel, példákkal alátámasztva. 

Amint a szálloda rendelkezik megfelelő adatbázissal, e-mailek segítségével is tud 

kommunikálni a potenciális vendégeivel. Minden új ajánlatot a szálloda kiküld erre az e-mail 

listára olyan formában, hogy a levél maga tartalmazza az ajánlatkérés és a foglalás gombokat. 

Ezzel szintén kialakul a közvetlen kapcsolat a szálloda és a vendég között, viszont még mindig 

az online térben maradva.  

A szállodának profilját tekintve nagyon fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljon a PCO-kkal, illetve 

az esküvőszervezői szférával. Ezek a kapcsolatok juttathatják hozzá a megfelelő számú 

konferenciához, rendezvényhez, amivel aztán bővítheti a portfólióját, tapasztalatait. 

Kapcsolatot lehet tartani velük e-mailes formában, amiben minden újításunkat, aktuális 

híreinket elküldjük nekik, valamint meghívókat a Conference és a Wedding Weekendekre. 

Offline értékesítés 

A szálloda megjelenik különböző utazási kiállításokon, ahol az értékesítés mellett ismertséget 

és ismereteket is szerezhet. Ezek a kiállítások a magyarországi Utazás Kiállítás, a világ 

legjelentősebb hivatásturisztikai kiállításai, az IBTM World, valamint az IMEX America. Ezek 

mellett az esküvői szférában a BDPST Esküvő Kiállításon, illetve a kisebb, városi esküvő 

kiállításokon is részt kíván venni a szálloda.  

Az értékesítés másik fő pillére pedig a következő két hétvége. A kiállításokon kívül a 

szállodában évente egy-egy hétvégére egy kisebb kiállítás, nyílt nap szerveződik, ami bemutatja 

a helyben rendezett konferenciák, valamint esküvők világát.  

A konferenciákra szánt hétvége a Conference Weekend nevet viseli majd minden évben, és egy 

január végi időpontban kap helyet. Ez a hétvége egy ún. konferencia a 

konferenciaszervezőknek, szállással és félpanziós ellátással. Péntek délutántól vasárnap 

délutánig a szállodát és a szolgáltatásait bemutató programokon, study tourokon, a szálloda 
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dolgozói által tartott előadásokon, valamint egy, a következő évhez passzoló, a konferenciák 

világát érintő témakörrel kapcsolatos előadáson vehetnek részt az iparág érintettjei (PCO-k, 

szállodai rendezvényszervezők, vállalati rendezvényszervezők). Amennyiben a résztvevő fel 

tud mutatni egy igazolást a munkáltatójától, hogy szakmai céllal érkezik, 50% kedvezményt 

kap a szállás, és egyéb szolgáltatások áraiból. A rendezvény előre meghatározott létszámmal 

bír, és a részvétel feltétele az előlegesen megtörtént regisztráció és a szállásfoglalás.  

Minden nyári szezon után augusztus végén, szeptember elején pedig nem más, mint a Wedding 

Weekend, azaz a szálloda esküvői hétvégéje kap helyet. Ezen a hétvégén a szálloda teljes 

esküvői díszbe öltözik, és várja a jegyespárokat, akik a házasságkötésük előtt állnak. A 

hétvégén lehetőségük van megtekinteni a szálloda esküvői helyszíneit, dekorációit, 

lehetőségeket, valamint időpontfoglalás után egyeztethetnek a szálloda 

esküvőkért/rendezvényekért felelős munkatársával, aki szívesen segít majd nekik a 

döntéshozatalban, illetve a felmerülő kérdések tisztázásában. A szombati nap délutánján 

minden évben helyet kap egy előadás, ami a következő esküvői szezon trendjeit, várható 

változásokat, valamint hasznos tippeket foglal majd magában. A jegyespárok, akik erre a 

hétvégére érkeznek 25% kedvezményt kapnak az egyéb szolgáltatások árából. A programon 

előzetes regisztrációval szállásfoglalás nélkül is részt lehet venni, hiszen a környékbeliek is a 

célcsoport részét képezik.  

A szálloda a kiállításokon való részvétellel, valamint mindkét hétvégével arra törekszik, hogy 

kialakítson a leendő vendégeivel egy olyan személyes kapcsolatot, ami alapján a bizalom, a 

biztonságérzet, valamint magának a szállodának a megismerése arra buzdítja majd, hogy a 

potenciálisból tényleges fogyasztóvá váljon.  

Intern értékesítés 

A szállodán belüli értékesítés nem a szobák eladását, sokkal inkább a szállodán belüli plusz 

szolgáltatások értékesítését jelenti. Természetesen ez ebben a szállodában is megjelenik, 

méghozzá három részleg közreműködésével. A recepción kerülnek értékesítésre a kiegészítő 

csomagok, add-onok, virágrendelés, bekészítések, és egyéb plusz szolgáltatások, amik nem 

köthetők egyik másik szállodai részleghez sem. Az F&B szektor felelős a csomagban foglalt 

ételeken, italokon kívüli fogyasztható termékek értékesítéséért, ezt a Lobbyban, illetve az 

Étteremben teszi. A wellness recepció a harmadik elem, ahol a vendégek lefoglalhatják 

masszázsidőpontjukat, kezeléseiket. Mind a három részleg dolgozói törekednek arra, hogy 

megtalálják a vendégnek legmegfelelőbb szolgáltatást, és azt értékesítsék számukra. 
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4.6.2 Indirekt értékesítés 

Online értékesítés 

Az indirekt értékesítés online formáját a szálloda számára az online utazási irodákkal és 

utazásszervezőkkel való kapcsolata jelenti. A szálloda szerződésben áll több ilyen oldallal (pl.: 

Booking.com, Szállás.hu, Maiutazás.hu, Szállásvadász.hu, agoda.com, hotels.com) Ezekkel 

kontingens szerződésben foglaltak alapján dolgozik együtt. Előre meghatározott számú szobát 

értékesíthetnek, a megadott időn belül, így azon szobákkal járó értékesítési munka nem a 

szállodát terheli (amennyiben azok a megadott időn belül elkelnek nála). Pozitív ez a fajta 

együttműködés a szálloda számára olyan módon is, hogy több platformon jelenik meg, így 

szélesebb körben is ismertséget szerezhet.  

Offline értékesítés 

Utazási irodákkal való kapcsolattartás a távolságok áthidalása végett lenne indokolt, viszont a 

mai globalizált világban, ezt a szerepet már az online szállásközvetítők töltik be. A szálloda 

elsősorban nem szeretne utazási irodáktól csoportokat fogadni, és ezt ameddig a kereslete 

megengedi, szeretné így fenntartani. Ez a fajta turizmus nem kapcsolódik a szálloda profiljához, 

így, amíg az anyagiak nem kötelezik rá, nem erőlteti. 

4.7 Kommunikáció 

A szálloda kommunikációjában nagy hangsúlyt fektet a szálloda zöld mivoltára, 

fenntarthatóságra, valamint az egész létesítmény fent említett hangulatának átadására. Ez a 

hangulat jelenik meg a szálloda imázsfilmjeiben is, amik négy témára külön-külön készülnek 

el: konferenciaszolgáltatás, esküvők, aktív kikapcsolódás és családi üdülés. Ezek a kisfilmek 

aztán megjelennek a szálloda honlapján, folyamatos vetítésben a nyitóoldalon, valamint a 

facebook oldalon egyaránt.  

A közösségi média elemei közül az instagram inkább a figyelemfelkeltés eszköze lenne a kép-

, és történet megosztási lehetőségeket kihasználva. Nagyobb szerepet kapna a facebook oldal, 

ahol két-három naponta új poszt jelenik meg az alábbi témákat váltogatva: 

 Egy-egy sikeres rendezvény, esemény képei, rövid leírása 

 Figyelemfelkeltés a fenntarthatóság fontosságára 

 A szálloda újdonságai 

 Már meglévő szolgáltatások reklámozása 

 Érdekességek a szállodáról, környékről 
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 Zalai, nagykanizsai szokások, hagyományok, ételek bemutatása 

Ide tartoznak még a hírlevelek, amiket szakmai partnerekhez és egyéni vendégekhez egyaránt 

eljut, természetesen más-más tartalmat előtérbe helyezve. 

4.8 Személyzet 

A szálloda maximális vendéglétszáma hozzávetőlegesen 400 fő, ehhez nagy létszámú 

személyzet is szükséges. Minden munkakör más-más követelményekkel rendelkezik, de van 

néhány közös elvárás, amit a szálloda minden dolgozójának teljesítenie kell: legalább egy 

idegen nyelv ismerete és használata, ápolt megjelenés, vendégközpontúság, kedvesség, 

előzékenység, egyetértés a szálloda szemléletmódjával, alapvető erkölcsi tulajdonságok 

megléte, pontosság, valamint természetesen a fizikai és szellemi fittség. 

Részlegekre lebontva az alábbi munkaerőre van szüksége a szállodának: 

 

18. ábra A terveztt szálloda munkaerő szükséglete 

Forrás: saját szerkesztés 

 

4.9 Pénzügyi háttér és megtérülés 

Hasonló méretű és felszereltségű szállodákat alapul véve elmondható, hogy a megépítés és a 

beüzemelés költsége 3-3,5 Mrd forint körüli összeg. A Zalaerdő Zrt. utóbbi időben mutatott 

turizmusfejlesztésre irányuló tevékenységei alapján bízhatunk benne, hogy az ő birtokukban 

lévő területen támogatnák egy négy csillagos szálloda megépítését is, továbbá a turizmus, mint 

Front Office (recepciósok, londínerek) - 10 fő

Szobafoglalás - 4 fő

Housekeeping (szobalányok, gondnokok, mosoda)- 30 fő

Étterem, konyha (pincérek, szakácsok, ...) - 40 fő

Igazgatás + Gazdasági ügyek (munkaügy, HR, könyvelés) - 8 fő

Üzemeltetés (karbantartók, raktárosok, kertész, ...) - 10 fő

Renzedvényszervező - 2 fő, Marketing - 2 fő, Program - 1 fő
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kiemelt hazai gazdasági ágazat jelentős támogatásokra számíthat a 2020-2030-as uniós 

programozási időszakban is. Ennek jó példája a jelenleg is futó Kisfaludy fejlesztési program. 

A havi kiadásokat tekintve a legnagyobb tétel a bérköltség, ami 110 munkavállaló esetében 

szuperbruttó bérrel számolva mintegy 45 M Ft/hó. Ehhez hozzáadva az üzemelés költségeit 

(közüzemi költségek, biztosítás, beszerzendő alapanyagok, tisztítószerek stb.) a havi kiadások 

már 90-100 M Ft között mozognak. Ahhoz, hogy ezt fedezni tudjuk, valamint a beruházás is 

megtérüljön, a havi nettó árbevételnek minden esetben 100 M Ft fölött kell lennie.  



 

58 

 

5 ÖSSZEFOGLALÁS 

A szakirodalmi áttekintés során nyilvánvalóvá vált, hogy a hazai konferenciaturizmus felfelé 

ívelő pályán mozog. Mind a világban, mind Magyarországon egyre népszerűbb a MICE 

turizmus, ezen belül pedig kifejezetten a konferenciaturizmus hazánkban is dinamikusan 

növekszik. Empirikus kutatásom során egy általam megálmodott, újonnan nyíló 

konferenciaszálloda keresletének elemzését végeztem el, amely Nagykanizsát felhelyezheti a 

konferenciaturizmus térképére. A potenciális keresletet jelentő intézmények, 

rendezvényszervezők körében végzett kvalitatív kutatásom alapján több témában is 

nélkülözhetetlen információk derültek ki, ami a fejleszteni kívánt szálloda sikerességéhez 

elengedhetetlenek.  

A konferenciák helyszínválasztásánál a legfontosabb kritérium a megfelelő méretű 

teremkapacitás jelent meg, így a válaszok alapján a szállodának rendelkeznie kell egy 200 főt 

befogadni képes plenáris teremmel, valamit a kisebb rendezvények számára, vagy a nagyobb 

rendezvények szekcióüléseihez 4 szekcióteremmel, aminek 50 fő az ideális befogadóképessége. 

Ilyen teremkapacitással kisebb rendezvények esetén nagy figyelem és fegyelem mellet akár 

több kisebb rendezvény is helyet kaphat a szállodában, egy időpontban.  

Ekkora rendezvényrészleghez és a válaszok alapján is elengedhetetlen foglalkoztatni legalább 

egy kollégát, aki csak a rendezvényekkel, konferenciákkal foglalkozik. Nagyon fontos a 

személyes kapcsolat megléte, illetve a házbejárás lehetősége a nyitást követő pár évben, éppen 

ezért szükséges megteremteni az alkalmat a szálloda megismerésére. Erre a célra egy-egy 

hétvégi rendezvény tökéletes alkalmat nyújtana, hogy a szálloda jobban beépüljön a köztudatba.  

Amint a kezdeti ismertség létrejött, nem szabad elfelejteni a kapcsolatokat, hírlevelek 

formájában folyamatos összeköttetésben kell maradni a rendezvényszervezőkkel, szervezetek 

kapcsolattartóival. A hírlevelekben fontos kiemelni a szálloda aktuális újdonságait, amik 

elengedhetetlenek az érdeklődés fenntartásához, és az esetleges új partnerek megszerzéséhez és 

megtartásához. Ilyen újdonságok lehetnek a termekben/szállodában bekövetkező fejlesztések, 

akár egy új étlap, évszakonként változó díszítés, design, új szolgáltatások, csomagok 

megjelenése. A hírlevelekben fontos a honlap konferencia menüpontját azonnal elérni képes 

gomb elhelyezése, ahol a potenciális megrendelő minden szükséges információt megtalál a 

szállodáról. A termek, szobák paramétereit, a szolgáltatásokat, étkezési lehetőségeket, valamint 

a konferenciákért felelős személy közvetlen elérhetőségét. Fontos a fotók megjelenítése, 

amiken nem a látványosság a lényeg, hanem hogy teljesen hűen adja vissza a szálloda 

adottságait. Mindezek egy online lapozható kiadványban összegyűjtve tökéletes lehetőséget 
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nyújtanak a szálloda teljes körű megismerésére. Ez természetesen kézzel fogható formában is 

megjelenik, de nem ez az elsődleges megjelenési formája.  

A különböző gyűjtőoldalakon való megjelenés csak abban az esetben támogatandó, ha az oldal 

garantálja, hogy friss információkat közöl a szállodáról.  

A konferenciák időpontját tekintve kijelenthetjük, hogy az október környéke lesz a főszezon. 

Ezt figyelembe véve az online szállásközvetítőkkel megkötött kontingens szerződésben is ki 

kell kötni, hogy ebben az időszakban kevesebb szobát értékesíthetnek. Az őszi időszak közepét 

dominánsnak véve megjelennek azok az időszakok is, amikor esetleges kedvezményekkel, 

engedményekkel várhatjuk a konferenciákat. Ez az időszak a tavasz, valamit a kora és késő ősz.  

A konferenciák és rendezvények sokféleségét figyelembe véve (időtartam, létszám, 

teremigény, …) rugalmasnak és alkalmazkodónak kell lennie a  szállodának, valamint mindig 

meg kell találnia a partner és saját maga részére is legmegfelelőbb ajánlatot. Éppen ezért a 

konferenciák esetében mindig személyre szabott ajánlatokat alkot a szálloda, amivel 

figyelembe tud venni minden felmerülő igényt. 

Amennyiben a szálloda képes ezeket a kritériumokat megtartani, valamint megfelelően 

kihasználni a környezete adottságait, folyamatos fejlődés mellett, nagy volumenű változást 

hozhat Nagykanizsa környékének életébe, mind turisztikai, gazdasági, mind társadalmi 

szempontból. Ezen változások aztán multiplikátor hatással bírva még nagyobb mértékű 

átalakulásokat hozhatnak, ezáltal pedig esetlegesen elérhető lesz egy olyan állapot, amikor 

Nagykanizsa említése során az emberek egy virágzó, adottságait megfelelően kihasználó, 

jelentős turisztikai értékkel bíró, és folyamatosan fejlődő városra gondolnak majd.   

A fenti ismeretek alapján összeállítottam egy fenntarthatósági szemléleten alapuló 

konferenciaszálloda koncepcióját, amely felvázolja az értékesíthető termékek körét, az 

árképzés alapjait, valamint az értékesítés és a marketingkommunikáció első lépéseit, 

lehetőségeit. 
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KIVONAT 

Napjaink folyton változó, bizonytalan, komplex és gyakran kétértelmű (angolul: Volatility 

Uncertainty Complexity, Ambiguity = VUCA) világában egyre népszerűbbé vált a projektek 

agilis megközelítése – különös tekintettel a szoftverprojektek területén – amellyel a vállalatok 

gyorsan képesek reagálni a változásokra, ezáltal hatékonyabban kielégítve a vevőik igényeit. 

Manapság az egyik legfontosabb és aktívan kutatott terület az agilis projektek sikeressége 

nagyban függ azok sikerkritériumainak (idő, költség, minőség, vevői elvárás) teljesülésétől. 

Ez bizonyítottan kapcsolatban áll az agilis projektcsapatok kiválasztásának módszerével. Két 

fő irányvonalat különböztethetünk meg: a Belbin és társai1 szerinti megközelítés a tagok 

személyiségtípusainak különbözőségét és ezáltal a szinergiaközpontú csapatot, míg egy másik 

megközelítés a csapat tagjainak magas szintű soft képességeit és ezáltal a képességközpontú 

csapatot tartja fontosnak, illetve csapat esetén sikeresebbnek agilis környezetben. 

A dolgozatom fő céljaként kiindulási alapot adtam az agilis projektcsapatok optimális 

kiválasztásához a két fő irányvonal modellezésével. A modellezés során megvizsgáltam, hogy 

az agilis projektcsapat személyiségközpontú, illetve képességközpontú kiválasztása hogyan 

befolyásolja a projektek sikerességét a projekt sikerkritériumain keresztül, továbbá arra adtam 

választ, hogy a csoport tagjai közötti szinergikus, illetve strukturális hatások mennyiben 

magyarázzák a projektek sikerességét. A modellem alapvetően egy szinergikus szoftver projekt 

ütemezési problémán alapul. A strukturális hatások feltérképezését variancia-analízissel, a 

tagok közti szinergiák megváltozásának hatását a projekt sikerességére pedig regresszió-

elemzéssel vizsgáltam. 

A modell eredményének tükrében célzott kérdőívekkel azonosítottam egy lehetséges agilis 

projektcsapat tagjainak személyiségtípusait és soft képességeinek szintjét egy szoftverprojekt 

környezetben a veszprémi Continental Hungary Kft.-nél. Az azonosítás után a megvizsgált 

tagokat csoportosítottam a modell eredményei szerint, valamint azt is meghatároztam, hogy az 

egyes tagok személyiségtípusai milyen kapcsolatban állnak azok soft képességeivel agilis 

környezetben, így javaslatot adtam a vállalat számára az agilis projektcsapatok optimális 

kiválasztására. 

1 Dr. Meredith Belbin, angol kutató 

Kulcsszavak: 

Agilis, Projektmenedzsment, Belbin, Sokoldalú, Genetikus Algoritmus  



 

 

ABSTRACT 

In our everyday volatile, uncertain, complex, and often ambiguous (VUCA) world, an agile 

approach to projects has become increasingly popular – mainly in the software project field – 

enabling companies to respond quickly to change, thereby providing the satisfactions of their 

customers. One of the most important and actively researched areas today is the success of agile 

projects - and thus the success of the company - largely depends on meeting the success criteria 

of agile projects (time, cost, quality, customer expectation). Two main direction have been 

distinguished: Belbin et al1 considers the diversity of members' personality types and thus the 

synergy-focused team, while another approach considers the high level of soft skills of team 

members and thus the ability-focused team important and more successful in an agile 

environment. 

The aim of my dissertation was to provide a starting point for the optimal selection of agile 

project teams by modeling the two directions. During the modeling, I examined how the 

personality-centered and ability-centered selection of the project team influences the success of 

agile projects through project success criteria, and I gave an answer to the extent to which 

synergistic and structural effects between group members explain project success. The modell 

was created based on a Synergy Software Project Scheduling Problem. I examined the effects 

of structure by ANOVA and the effect of changes in synergies between members on the success 

of the project by regression analysis. 

In the light of the results of the model, I identified the personality types and the level of soft 

skills of the members of a possible agile project team in a software project environment at 

Continental Hungary Kft. In Veszprém with targeted questionnaires. After the identification, I 

grouped the examined members according to the results of the model, and I also determined 

how the personality types of each member are related to their soft abilities in an agile 

environment, thus giving the company a suggestion for the optimal selection of agile project 

teams. 

1 Dr. Meredith Belbin, researcher 

Keywords: 

projectmanagement, agile, Belbin, many-sided 
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BEVEZETÉS 

Az utóbbi években a világban egyre rohamosabb mértékű fejlődés következett be, amely 

hatására számos vállalatnak szüksége volt a gyors szervezeti változásra. Ebben a folyton 

változó, bizonytalan, komplex és gyakran kétértelmű világban – amit ma VUCA (mozaikszó 

az angol megfelelők kezdőbetűjéből: Volatility Uncertainty Complexity, Ambiguity) világnak 

hívunk – már nem kielégítő a vállalatok projektjeinek hagyományos, hosszútávú előre 

tervezése, hiszen a vevői követelmények akár napról-napra is változhatnak. Ez különösen igaz 

a szoftver projektekre, ahol gyakran egy-egy követelmény megváltozásával egy egész rendszert 

kell újra tervezni. Mivel a mai világban a szoftveres támogatás elengedhetetlen a nagymértékű 

digitalizáció miatt, ezért ezen projektek sikeressége minden vállalat számára fontos. Ennek 

okán a projektek sikerkritériumainak teljesüléséért mindent meg kell tennie egy vállalatnak, de 

ez gyakorta megvalósíthatatlan hagyományos módszerekkel. Ezért különösen a szoftver 

projektekkel foglalkozó cégeknél egyre népszerűbbé válik a projektek agilis megközelítése, 

amely során a projekt rugalmassága megengedi, hogy bármely pillanatban változtathassanak 

rajta annak érdekében, hogy a vevő a számára legjobb terméket kapja, elérhető áron és 

megfelelő időn belül. 

Láthatjuk majd, hogy a projektek megvalósítása alatt ütemezési és látens költség problémák 

egyaránt negatívan hatnak a projektek sikerességére. Ezen problémák egyik gyökéroka lehet a 

rosszul kiválasztott projekt csapat, amely mind a költségekre, mind az időtartamra nézve 

kedvezőtlen lehet. Emiatt szükségessé váltak az ezen csapatok kiválasztására szolgáló 

eljárások. A szakirodalomban fellelhető kiválasztási módszerek számos lehetséges alternatívája 

egymásnak ellentmondó módszereket taglal. A projekt csapatok hatékonyságának növelésére 

gyakran vezetnek be agilis módszereket a csapatok mindennapjaiba, úgymint a Scrumot. Ezért 

célomként tűztem ki az agilis projekt csapatok optimális kiválasztásának vizsgálatát, mivel 

agilis csapatok a szoftver projektek során jobban teljesítenek. Dolgozatom során arra keresem 

a választ, hogy ezen kiválasztási módszerekkel létrehozott agilis csapatok hogyan befolyásolják 

a projektek sikerességét.  

A kutatásom eredménye várhatóan a szakirodalomban fellelhető legfontosabb kiválasztási 

módszerek vizsgálatát, azokból levont következtetéseket, egy megfelelő kiválasztási módszer 

bemutatását és utóbbi való életbe történő átültetésének vizsgálatát fogja tartalmazni. A 

szakirodalom alapján javasolt kiválasztási módszerekkel létrehozott csapatok hatékonyságát 

szimulációval vizsgálom meg. A szimulációs vizsgálat előnye, hogy költségvonzata és 
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időigénye nem túl nagy, valamint strukturális eljárást ad a csapatok kiválasztásához. További 

előnye, hogy szinte korlátlan mennyiségű adat elemzésére használható és gyorsabb megoldást 

kapunk vele. Hátránya, hogy a megfigyeléses vizsgálatnál lényegesen bonyolultabb és hogy az 

eredményt még ellenőrizni kell valós környezetben. Ezért szükséges a modell validálása, 

amelyet viszont a koronavírus pandémiára való tekintettel nem lehet kivitelezni, azt majd a 

jövőben célszerű megvalósítani.  

A modellem eredményének gyakorlatba történő átültetését a veszprémi Continental Hungary 

Kft munkatársainak bevonásával teszem meg. A vállalat munkatársainak kérdőíves 

vizsgálatával javaslatot teszek arra vonatkozóan, hogy a képességek és a szinergiák 

szempontjából optimális, agilis csapatot alakítsunk ki a szervezeten belül. A jövőben ezt a 

kiválasztási folyamatot szeretném validálni, valamint bevonni a modellezésbe a projekt 

vezetését is. 

TDK dolgozatomat a jövőben szeretném diplomadolgozatként elfogadtatni a Pannon Egyetem 

30/2017-2018.(XI.15.) GTK. KT határozata alapján. 
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1. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A legelső fejezetben a szakirodalmi kutatásomat mutatom be a dolgozatomra vonatkozó 

részletességgel. A dolgozatom szűk témáján kívüli, az adott kutatási területet részletesebben 

feltáró irodalmak a könnyebb megértést szolgálják a téma komplexitása miatt. A szakirodalmi 

kutatásom során arra kerestem a választ, hogy mi okozhatja a projektek sikertelenségét. Ennek 

a kérdéskörnek a megválaszolásához azonban meg kell értenünk a projekteket és ezen belül azt, 

hogy miért vannak sikertelen projektek, milyen látens változók húzódnak meg a sikertelen 

projektek mögött. 

1.1 A projektek 

A projektek nagy hatással vannak a cégek versenyképességére, viszont igen nagy 

költségvonzattal rendelkeznek. A 2014-es évben csak az USA-ban közel 170,000 IT fejlesztési 

projektekre nagyjából 250 milliárd USD-t költöttek (Standish Group, 2014). Talán mondanom 

sem kell mennyire fontos a cégek számára, hogy az ilyen költséggel járó tevékenységeiket 

sikerre vigyék. Elsőként szeretném a projektek témáját egy kicsit részletesebben bemutatni. A 

szakirodalomban számos, ugyanakkor eltérő megfogalmazású definíciót találunk arra, hogy mi 

is az a projekt: 

(Lockett, et al., 2008) szerint „a projekt az emberek és az erőforrások szervezete annak 

érdekében, hogy az előre meghatározott célokat elérjék". 

(Görög, 2001) szerint „Projektnek tekinthetünk minden olyan feladatot, illetve annak 

végrehajtását, amely eltér egy szervezet szokásos, s így rutinjellegűnek nevezhető napi 

tevékenységétől, és valamilyen egyszeri, komplex feladatot jelent a szervezet számára.”  

(Aggteleky & Bajna, 1994, p. 21) szerint „A projektek időben behatárolt, gyakorlati 

vonatkozású vagy absztrakt tervek, melyek méretük, bonyolultságuk, újdonságtartalmuk és 

jelentőségük következtében a menedzsment rutinszerű megoldási metódusaival nem oldhatóak 

meg kielégítően.” 

A projektek egyediségét fontosnak tartom, hiszen valóban egy külön stratégia alapján kerülnek 

megvalósításra, azonban ennél fontosabbnak tartom a projektet a tervezési módszertanának 

szempontjából definiálni úgy, ahogy (Kosztyán, 2016) könyvében olvashatjuk: 

„Projekt: olyan folyamatrendszer, amely kezdési és befejezési dátumokkal megjelölt, specifikus 

követelményeknek, beleértve az idő-, költség- és erőforrás-korlátokat – megfelelő célkitűzés 

elérése érdekében vállalt, koordinált és kontrollált tevékenységek csoportja.” (Kosztyán, 2016, 

p. 3) 
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Felmerülhet a kérdés, hogy egy ilyen, a szakirodalmak szerint a szervezet rutin működésének 

szempontjából egyedi feladat hogyan és miként kapcsolódik a szervezet életéhez, milyen fajtái 

lehetnek, illetve, hogy miért lesz sikeres egy projekt? A következőkben ezekre a kérdésekre 

adok választ. 

1.1.1. Projekt életciklus elmélet 

A projektek felépítése igen hasonló sémát követ. (Görög, 2003) szerint a projektciklus a 

projektfolyamat koncepcionális kerete, amelynek tükröznie kell a projektek szervezetekben 

betöltött stratégiai szerepét is. A projektciklus alatt nem minden szakirodalom ért ciklikus 

folyamatot. (Görög, 2003) szerint a projekt ciklikus (1.ábra), míg például (Corsten, 2000) egy 

kvázi lépcsőzetes folyamatként írja le ezt a folyamatot (2. ábra). 

 

1. ábra: A projekt lépései ciklikusan 

(Görög, 2003) 

 

Az 1. ábra jól mutatja, hogy a projekt életciklusa során 4 fő fázis különíthető el: 

1. A projekt kialakítása 

2. A projekt odaítélése a kivitelezőnek 

3. A projekt teljesítése 

4. Utóelemzés 

A projekt kialakítása során a projekt különböző változatai közül kiválasztják a szervezet 

számára legmegfelelőbbet. Ezután jön az első döntési pont, amely a projekt sikerkritériumait 

rögzíti (lásd 1.1.2 fejezet). Ha ez létrejött, akkor a projekt odaítélése következik, amely során 
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a projekt teljesítésének stratégiáját dolgozzák ki és ennek megfelelően versenyeztetés útján, 

szerződés aláírásával kiválasztják a teljesítést elvégző csapatot. A projekt sikeréért való 

felelősség a második döntési pont, amely során a projekt csapat kidolgozza a projekt céloknak 

való megfelelés tervét, a felelősségi köröket meghatározzák és globális kockázatértékelést 

készítenek. Ha ezek az alapfeltételek megvannak, akkor a projekt teljesítése következik, 

melynek eredményeként létrejön a projekteredmény. A projekteredmény elfogadását követően 

maga a projekteredmény a szervezet operatív működésének részévé válik, miközben a projekt 

lezárható, és így kezdetét veszi a projektciklus utolsó szakasza, az utóelemzés (Görög, 2016). 

 

2. ábra: A projekt lépései szekvenciálisan 

saját szerkesztés (Corsten, 2000) alapján 

 

A 2. ábra lépései hasonlóak a ciklusos ábrázolás lépéseihez, azonban itt erőteljesebben látszik, 

hogy a projekt folyamatát végig kíséri egy folyamatos minőség és projekt ellenőrzés. A projekt 

befejezésével azt várjuk, hogy az sikeres záruljon, ezért fontos definiálni, hogy mit is értünk a 

projekt sikeressége alatt. 

1.1.2. Projektek sikeressége 

A projektek sikeressége leginkább a sikerkritériumok (projektcélok) megvalósulásától függ, 

azonban nem mindegy, hogy ezen kritériumokat a vevő vagy a vállalat határozza meg (Görög, 

2003). Dolgozatomban a vállalat szempontjából nézem a projektek sikerességét, amely azonban 

szintén nem általánosítható. Több eltérő definíciót ismerhetünk a szakirodalomból a projektek 

sikerességét illetően.  

Előkészítés Projekt meghatározása

Projekt tervezése

Projekt megvalósítása

Projekt átadása

Projekt kontroll

Projekt ellenőrzés

Minőség ellenőrzés

Kezdés

Befejezés
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Görög szerint a projektek sikeressége elsősorban a projektcélok megvalósulásával jöhet létre: 

„a költségkeret csökkenthető az időtartam növelésével és fordítva, illetve az időtartam 

csökkenthető az elérendő eredmény rovására (terjedelem, minőség) és fordítva, s ugyanúgy a 

költségkeret és az eredmény, pontosabban annak terjedelme, minősége és teljessége között is 

hasonló az összefüggés.” (Görög, 2003), 27-28. o.)  Ezalapján az elsődleges projektcélokat egy 

úgynevezett projektháromszögbe lehet foglalni (3. ábra). Fontos azonban tudni, hogy a 

gyakorlatban csak véges időnk és erőforrásunk lehet, így a projekteket ennek alapján kell 

tervezni. 

 

3. ábra: Elsődleges projektcélok = A projektháromszög modell  

saját szerkesztés (Görög, 2001) alapján 
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Több tanulmány szerint azonban a projektcélok kiegészülnek egy negyedik céllal, a 

minőséggel. (Cohn & Ford, 2003), (Lindvall, et al., 2004). Így a projektháromszög egy tetraéder 

lesz (4. ábra), négy csúcsában pedig a projektcélokkal, amit tetraéder modellnek nevezünk: 

 

4. ábra: A projektek tetraéder modellje 

saját szerkesztés 

  

 

Minőség 
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A projekt sikerességét a Chaos Riports tanulmányokban is ugyanezzel a szemlélettel 

olvashatjuk, miszerint sikeres egy projekt, ha megfelel a sikerkritériumoknak, azaz, ha az 

megfelelő minőségű, költséghatáron belül van, megfelelő időtartam alatt megvalósul és a vevői 

elvárásoknak is megfelel. A projekt vitatott, ha a sikerkritériumok közül legalább kettő teljesül 

és a többi csak részben teljesül, valamint a projekt sikertelen, ha valamelyik sikertényező nem 

teljesül a befejezés előtt, vagy a befejezést követően az eredmény nem működik (Chaos Riport, 

2015), (Chaos Reports, 2018). 2015-ben a projektek 29%-a volt csak sikeres, míg 19%-a 

sikertelen. A maradék 52% a vitatott kategóriába sorolható (Chaos Riport, 2015). 

A projektek sikeressége nagyban függ a projektek fajtájától (1.1.3. fejezet) és a megvalósító 

vállalat filozófiájától. Egy építőipari példában (Senouci, et al., 2019) szerint a projekt 

sikerkritériumai az elsődleges projektcélok mellett a környezeti terheléstől is függenek. Egy 

másik építőipari példában (Pulasky & Horman, 2005) az elsődleges projektcélok mellett 

fenntarthatósági célokat – úgymint egészség/biztonság, karbantarthatóság, az erőforrások 

használata, LEED – is a projekt sikerkritériumai közé sorolnak. 

Fontos azonban megkülönböztetni egymástól a sikerkritériumokat és a sikertényezőket. Míg a 

sikerkritériumok azok az elérendő eredmények, amelyeknek meg kell, hogy feleljen egy 

projekt, addig a sikertényezők azok a körülmények és intézkedések, amik 

alakíthatóak/befolyásolhatóak a sikerességhez való hozzájárulásuk kialakulása érdekében 

(Bredillet, 2008). Ilyen sikertényezőkként említi (Willard, 2005) a tökéletesített 

projektkörnyezeti folyamatokat, a hatékony projekt módszereket, a szakképzett embereket, a 

hatékony projekt költségvetést és eszközöket, a megfelelő döntéseket és optimalizálást, a 

projekt belső és külső hatások megfelelő kezelését és a hatékony csapatkémiát. 

Dolgozatomban a projektek sikerességét a Chaos Riports definíciója szerint értelmezem, mivel, 

ha ezek a kritériumok teljesülnek, akkor a vevő fizetni fog a termékért, amely lényegében a 

vállalat szempontjából siker. 

1.1.3 Projekt típusok 

Mint ahogy Görög és Ternyik munkájában is olvashatjuk, a projektek típusokra osztása 

elengedhetetlen a megfelelő projektmenedzsment eszközök alkalmazhatósága miatt (Görög & 

Ternyik, 2001). Talán a legjobb és legrészletesebb felosztást a „projektfajtamátrix” mutatja be 

Aggteleky és Bajna-i munkája nyomán, amelyet az 1. melléklet mutat (Aggteleky & Bajna, 

1994). Dolgozatom szempontjából azonban a (Görög, 2007) féle csoportosítás jobban 
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használható, mivel ez a tanulmány összegzi a projekteket komplexitás, részvétel és tartalom 

alapján is (5. ábra).  

 

5. ábra: A projektek csoportosítása Görög szerint  

(Görög, 2007) 

 

Az 5. ábra alapján láthatjuk, hogy milyen sokféle kombinációja lehet egy-egy projektnek. 

Dolgozatomban a komplexitás szerint az egyszerű, a részvétel szerint külső és a tartalom szerint 

az IT-projektekre, azon belül is a szoftver projektekre fektetek nagyobb hangsúlyt, hiszen ezt a 

területet kutattam aktívan. (A többi típusú projekt csak a példa kedvéért lesz megemlítve, de a 

fő irányvonalat a szoftver projektek adják). 

1.1.3. Szoftver projektek 

A szoftver projektek a projektek tartalmi besorolása szerint az IT projektek közé sorolhatók. 

Yannibelli és Amandi szerint a szoftver projekt olyan projekt, melynek célja a különböző 

ügyfelek által támasztott követelményeknek megfelelő szoftver létrehozása. Ezek a projektek a 

vevői követelmények elemzéséből, azok megtervezéséből, valamint a szoftver kódolásából, 

teszteléséből, üzembe helyezéséből és a szoftver karbantartásából állnak. Ezek a feladatok 

különböző képességű „emberi erőforrásokat” igényelnek (Yannibelli & Armandi, 2011). 

Már az általánosan megfogalmazott projekt életciklus során láthattuk, hogy minden projekt 

végigmegy egy ilyen cikluson, viszont azt is láthattuk, hogy nem csak egyféle életciklus-modell 

létezik. A szoftver projektekre is léteznek külön életciklus modellek, amelyeket (Kiss, 2013) 

alapján csoportosíthatunk (6. ábra): 



 

10 

 

6. ábra: A szoftverfejlesztési modellek összefoglalása 

(Kiss, 2013) 

 

A szoftver projektek ezek alapján a modellek alapján felállíthatók. Erre példát (Kiss, 2009) 

munkájában találunk (7. ábra), aki felállított egy általános sémát a szoftver projektekre 6 

általános feladat alapján: Elemzés, Specifikáció, Tervezés, Implementáció, Tesztelés és 

Üzembe helyezés. Elemzés során az igények felmérése történik, a Specifikációk a bemenetek és 

kimenetek, valamint a modulok tervezéséről és dokumentálásáról szól, a Tervezés során a 

szoftver tervezése történik meg majd az Implementáció során megvalósítják a terveket és ezután 

Tesztelésnek vetik alá, ahol a megfelelés során a működő szoftvert Üzembe helyezik (Kiss, 

2009). 

 

7. ábra: Egy szoftverfejlesztés feladat megvalósítása V-modell alapján 

 (Kiss, 2009)  
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Ezeknek a feladatoknak a koordinálása egy nagy feladat és felelősség, hiszen, ha már valamit 

a tervezés részénél rosszul végzünk el, akkor az nagy negatív hatással lesz a projekt 

eredményére. A továbbiakban megvizsgáljuk azt, hogy hogyan is valósítja meg a 

projektmenedzsment a projektek tervezését és irányítását. 

1.2. Projektmenedzsment 

A projektek sikerességében a sikerkritériumok és a sikertényezők megléte elengedhetetlen., 

azonban ahhoz, hogy ezek megvalósuljanak, szükség van a projektek megfelelő koordinálására, 

tervezésére, vezetésére. A projektmenedzsment ezeket hivatott megoldani, de a könnyebb 

megértés érdekében a szakirodalom számos definíciót adott erre. 

(Kerzner, 2003) szerint a projektmenedzsment a vállalat erőforrásainak megtervezése, 

megszervezése, vezetése és ellenőrzése egy adott projekt által meghatározott célokat elérése 

érdekében. 

Egy igen részletes definíciót ad (Aggteleky & Bajna, 1994) akik szerint a projektmenedzsment 

„…a projektek lebonyolítására szolgáló vezetési feladatok, szervezetek, technikák és eszközök 

összessége, másrészt olyan projekttervezési és megvalósítási vezetési eljárás és elv, amelyet 

alkalmazkodóképesség, átütőerő, innovációs képesség és kreativitás jellemez, olyan komplex 

problematikák esetében, amikor a megoldás célorientált és átfogó szemléleti módot, valamint 

optimálást követel meg, ha részterületeket kell koordinálni.” 

Görög már jobban reflektál a projekt stratégiai céljaira. Szerinte a projektmenedzsment „A 

szervezetek irányításában kialakult olyan vezetési tevékenység és egyben a vezetéstudomány 

önállósult területe, amely eltérően egy szervezet operatív tevékenységeinek folyamatos, 

bizonyos vonatkozásban rutinszerűnek tekinthető nevezhető irányítási módjától, elsősorban a 

szervezeti stratégia által életre hívott egyszer komplex feladatok teljesítésével foglalkozik” 

(Görög, 1999). 

A fent említett definíciók alapján megérthetjük, mi is az a projektmenedzsment. Nem mindegy 

azonban, hogy a projekt teljesítése során milyen szemléletmódot követünk, hiszen ez a projekt 

tervezhetőségét is megszabja. A projektek tervezhetősége szempontjából (Wysocki, 2009) négy 

csoportra bontotta a projekteket (8. ábra). A csoportosítás lényege, hogy megkülönböztesse 

azokat a projekteket, amelyeknek a céljai és megvalósításuk egyértelműek vagy különböznek.  
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    Megoldás/megvalósítás 

    Egyértelmű Bizonytalan 

Cél 

Egyértelmű Hagyományos (TPM) Agilis (APM) 

Bizonytalan Mértxe (MPx) Extrém (xPM) 

8. ábra: A projektek csoportosítása tervezhetőségük szerint 

saját szerkesztés (Wysocki, 2009) alapján 

 

A teljesség igényére való tekintettel megemlítem, hogy újabban (Kosztyán & Szalkai, 2020) 

kidolgoztak egy új projektfajtát, a Hibrid Projektmenedzsmentet (HPM), ami a tradicionális és 

a rugalmas (agilis és extrém) megközelítéseket kapcsolja össze, kihasználva azok előnyeit. 

Dolgozatom további részében a tradicionális és agilis megközelítésre fókuszálok és e két 

szemléletmódot hasonlítom össze, nagyobb hangsúlyt fektetve az agilis projektekre (az 

Extrém(xPM), a Mértxe(MPx) és a Hibrid(HPM) megközelítéseknek nincs jelentősége a 

dolgozatom során). 

1.2.1. Tradicionális és agilis projektmenedzsment 

A projektek megjelenését követően a vállalatok hamar kidolgoztak egy jól működő, nagy és 

komplex projektekre egyaránt kiválóan használható menedzsment rendszert, amit ma 

tradicionális projektmenedzsmentnek hívunk.  

Talán a legjobb definíciót a (Project Management Institute, 2013) tanulmány adja, amely szerint 

„a tradicionális projektmenedzsment a tudás, a készségek, az eszközök és a technikák 

alkalmazása a projekt tevékenységeihez, a projekt követelményeinek való megfelelés 

érdekében”.  

Legnagyobb előnye ennek a megközelítésnek, hogy a projekt elkezdése előtt minden 

követelmény előre tisztázott, így a költség és erőforrás gazdálkodást könnyebben lehet tervezni, 

ezáltal a projekt lebonyolítása és ellenőrzése is egyszerűbbé válik (Salameh, 2014). Mára ez 

már nagy hagyománykövető rendszerré vált és a benne dolgozók nagy jártassággal 

rendelkeznek, amelyet számos tanulmány is bizonyít (Kerzner, 2003) (Papke-Shiel, et al., 2009) 

(Whitty & Maylor, 2009). Azonban különösen az IT és szoftver projektek során merülnek fel 

folyton változó vevői követelmények, amelyeket a tradíciók megőrzése mellett már nem lehet 

kellő időben és a költségkereten belül teljesíteni.  

A szoftver projektek során felmerülő, folyton változó vevői követelmények miatt adták ki Beck 

és munkatársai az Agilis Kiáltványt, „Manifesto for agile software development” néven (Beck, 
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et al., 2001). Ebben a kiáltványban 12 pontba foglalták az agilis szemléletmód alapelveit, illetve 

4 pontba az alapértékeit, melyeket az 1. táblázat tartalmazza.  

 

Alapelvek Alapértékek 

1 

Mindig az ügyfél-elégedettség kialakítása az elsőszámú 

prioritás, ami egy működőképes termék gyors és gyakori 

szállításával érhető el 

1 

Az egyének és a közöttük lévő 

kommunikáció előnyben 

részesítendő a folyamatokkal és 

eszközökkel szemben 
2 

A változtatásokra vonatkozó kérések elfogadása a 

fejlesztési folyamat bármely fázisában annak érdekében, 

hogy az ügyfél versenyelőnyt élvezhessen 

3 Működő termék vagy szolgáltatás gyakori szállítása 

4 
Szoros, napi szintű együttműködés az érintett munkatársak 

és a fejlesztők között 

2 

A működő szoftver előnyben 

részesítendő az átfogó 

dokumentációval szemben 

5 

Az összes érintett munkatárs és a fejlesztők motiváltak 

maradnak az optimális eredmények elérése érdekében, 

miközben a csapatok megkapnak minden szükséges eszközt 

és támogatást, valamint bizalom alakul ki a tekintetben, 

hogy képesek lesznek elérni a kitűzött célokat 

6 
A projekt sikere szempontjából a leghatékonyabb 

kommunikációt a személyes találkozók jelentik 

7 A működő termék a siker legfontosabb mércéje 

3 

Az ügyféllel való együttműködés 

előnyben részesítendő a 

szerződéses megállapodással 

szemben 

8 

A fenntartható fejlődés agilis folyamatokkal érthető el, 

melyek során a fejlesztői csapatok és az érintett 

munkatársak képesek állandó és folyamatos munkavégzési 

ütemet megvalósítani 

9 
Az agilitás a technikai kiválóságra és a megfelelő dizájnra 

törekvéssel fokozható 

10 Alapvető fontosságú az egyszerűségre törekvés 

4 

A változásokra való reagálás 

előnyben részesítendő a tervek 

követésével szemben 

11 

Leginkább az önszerveződő csapatok képesek kifejleszteni 

a legjobb architektúrákat és dizájnokat, valamint megfelelni 

az ügyfél-igényeknek 

12 
A csapatok rendszeres időközönként viselkedésük 

finomhangolásával növelik a hatékonyságukat 

 

1. táblázat: Az agilis szoftverfejlesztés alapelvei és alapértékei 

Forrás: saját szerkesztés (Beck, et al., 2001) alapján 

 

(Orr, 2005) szerint valaki/valami akkor agilis, ha megvan az a képessége, hogy egy dinamikus, 

önkényes és folyamatosan változó környezetben proaktív legyen. 

Manapság elmondható, hogy az agilis projektek sikeresebben, mint a hagyományos módszerek, 

különös tekintettel a szoftver projektekre (Chaos Reports, 2018), ezért érdemes ezekkel többet 

foglalkozni. Továbbá a 2. táblázatban is jól látható, hogy különösen a kisméretű projektek 

esetében előnyös az agilis megközelítés, hiszen több, mint 50%-uk sikeresnek mondható. 
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 Módszer Sikeres Vitatott Sikertelen 

Nagyméretű 

projektek 

Agilis 18% 59% 23% 

Tradicionális 3% 55% 42% 

Közepes méretű 

projektek 

Agilis 27% 62% 11% 

Tradicionális 7% 68% 25% 

Kisméretű projektek 
Agilis 58% 38% 4% 

Tradicionális 44% 45% 11% 

 

2. táblázat: Tradicionális és agilis projektek sikeressége  

Forrás: (Chaos Riport, 2015) alapján 

 

Fontos azonban leszögezni, hogy nem minden esetben kedvező a projektek agilis 

megközelítése. Néhány esetben nem, vagy csak nehezen lehet agilisan megvalósítani egy 

projektet:  

 az ellátási láncunk nem mindenhol agilis: ilyenkor nem egyszerű a hagyományos és az 

agilis módszerek átfedését biztosítani 

 a vevőnk nem agilis: lehet, hogy a vevőnk külön kéri, hogy hagyományos 

módszerekkel, előre elkészített ütemtervvel álljunk elő 

 a követelmények fixek: ebben az esetben nincs szükség az agilis módszerekre, hiszen 

előre kell tervezni a költséget, erőforrást és az ütemezést is 

Ha megnézzük a hagyományos és az agilis megközelítést, megfigyelhetjük, hogy a 

legfontosabb különbség a két szemléletmód között, hogy míg a tradicionális szemléletmód a 

terv szerinti teljesítést tartja szem előtt, addig az agilis szemléletmód központjából 

egyértelműen a vevő áll. Ezt a megkülönböztetést a módosított tetraéder modell tradicionális 

és agilis ábrázolásával szemléltethetjük (Casanova, 2013) alapján (9. ábra): 
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9. ábra: Módosított tetraéder modell tradicionális és agilis szemléletmód (Casanova, 2013) 

szerint 

 

A hagyományos megközelítés szerinti terv szerinti teljesítés során a projekt eredménye a 

projekt folyamán adott (előre meghatározott), annak költségét és időtartamát kell már csak 

megtervezni, amely persze hatással lehet a minőségre is. Agilis esetben a projektre szánt költség 

és időtartam kombinációjából kell előállítani az eredményt, ami azonban a projekt során 

változhat, viszont a termék minősége közben nem változhat. 

Az agilis kiáltványt követően hamar megjelentek az agilis szemléletmód főbb módszerei, 

úgymint a Scrum (Schwaber & Beedle, 2001), a Funkció-vezérelt fejlesztés (Palmer & Felsing, 

2002), a Dinamikus szoftverfejlesztés (Stapleton, 2003), a Lean szoftverfejlesztés 

(Poppendieck & Poppendieck, 2003), a Kristály módszer (Cockburn, 2004) és az Extrém 

Programozás (Beck, 2004). Véleményem szerint ezeknek az agilis módszereknek az együtt 

alkalmazása jóval hatékonyabbá teszi a szervezetet. Az agilis szervezetben egyaránt és egymás 

mellett működik a Scrum, a Lean és a Kanban. A Scrum a komplex feladatokra felállított kreatív 

csapatmunkát hivatott segíteni, a Lean a folyamatos veszteségek megszűntetése fókuszál, míg 

a Kanban az átfutási idő és a munka mennyiségének csökkentésére koncentrál (Rigby, et al., 

2016). Dolgozatom további részében a csapatmunka felé veszem az irányt, így inkább a Scrum 

módszer alkalmazására fektetek nagyobb hangsúlyt.  

A tradicionális és az agilis szoftverfejlesztés további összehasonlítását a 2. számú 

mellékletben részleteztem (ez szintén nagyon fontos, de terjedelmi okokból mellékletként 

szerepeltetem).  
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1.2.2. Scrum szoftverfejlesztés 

A Scrum egy agilis fejlesztési módszer, amelyet számos terület, például a komplexitáselmélet, 

a rendszerdinamika, valamint a Nonaka és Takeuchi tudásteremtés-elmélet ihletett (Nonaka & 

Takeuchi, 1995). Ez az egyik legnépszerűbb agilis módszer, amely javítja a már meglévő 

mérnöki gyakorlatokat, így rendkívül előnyös a szervezet számára (Abrahamson, et al., 2002).  

A Scrum során a csapat önmenedzselése nagy hangsúlyt kap, szemben a tradicionális 

megközelítéssel (Dybå & Dingsøyr, 2009). A Scrum projektszemlélet főleg kis projektcsapatok 

számára lett kifejlesztve. A Scrum csapat a projektet iterációkra, úgynevezett sprintekre bontva 

kezeli és így továbbítja a sprintek során létrejött projekteredményt a vevő felé (Rising & Janoff, 

2000). (Schwaber & Beedle, 2001) szerint a Scrum projektek során egy sprint végén a 

terméktulajdonos dönt arról, hogy melyik elmaradt elemeket kell a következő sprint során 

fejleszteni. A terméktulajdonos az az ember, aki kapcsolatban áll a vevővel. A csapat tagjai egy 

napi „stand-up” (általában 15 percesek) találkozón koordinálják a munkájukat, így megvalósul 

az önmenedzselés. A csapat összetartását és a hatékony kommunikáció biztosítását a Scrum 

Master ellenőrzi, aki a problémák megoldásáért felelős (Schwaber & Beedle, 2001). Ezt erősíti 

meg Mann és Maurer a Scrumnak a túlórákra és az ügyfél-elégedettségre gyakorolt hatásáról 

szóló tanulmányukban, ahol arra jutottak, hogy az ügyfelek úgy vélik, hogy a találkozók 

naprakészek, és hogy ezek a tervezési találkozók hasznosak ahhoz, hogy az esetleges 

félreértéseket minimalizálják, továbbá hangsúlyozzák, hogy az ügyfeleket ki kell képezni a 

Scrum-folyamatra, hogy megértsék azokat az új elvárásokat, amelyeket a fejlesztők elvárnak 

(Maurer & Mann, 2005). Összegezve tehát egy Scrum csapat áll a fejlesztő csapat tagjaiból, 

egy Terméktulajdonosból és egy Scrum Masterből. 

A szakirodalmak alapján megállapíthatjuk, hogy a Scrum módszer központjában a vevői 

megelégedettség áll. Ennek biztosítására használják a napi stand-up gyűléseket, amelyeken a 

csapatok megbeszélik a napi teendőket és ebbe gyakorta bevonják az ügyfelet is. Így 

természetesen a projekt végén az ügyfél azt kapja, amit szeretne, viszont ez nagy rugalmasságot 

igényel a fejlesztő csapattól.  

Bár (Kiss, 2009) során több tradicionális szoftverfejlesztési módszert is bemutatott (példa: 

1.1.1-es fejezet), a szoftver projektek életciklusára az agilitásuk miatt egyre kevésbé 

használatosak ezen modellek, hiszen azokat főleg tradicionális projektek esetében alkalmazzák. 

A Scrum során leggyakrabban 2-6 hetes sprinteket alkalmaznak (Sutherland, et al., 2007), 
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amelyet figyelembevéve beláthatjuk, hogy a projekt életciklusát leginkább az evolúciós modell 

írja le (10.ábra): 

 

10. ábra Evolúciós életciklus elmélet  

saját szerkesztés (May & Zimmer, 1996) alapján 

 

Az evolúciós életciklus modell lényege, hogy az életciklust felosztja több, különböző vízesés-

modell részre, amelyek külön alkotnak egy-egy ciklust, és minden ilyen ciklus végén a vevő el 

tudja fogadni a szoftvert, ha az neki megfelel. A vevő ezen ciklusok során tudja folyamatosan 

jelezni az állandóan változó követelményeit a projektcsapat felé, valamint a projektcsapat is 

tudja jelezni a vevő felé a tervben, a termékben vagy a folyamatban bekövetkezett esetleges 

változásokat. Ez a ciklikusság a megrendelés teljesítéséig így megy (May & Zimmer, 1996). 

Láthatjuk, hogy a már 1996-ban kiadott evolúciós modell mennyire visszatükrözi az agilis 

szemléletmód szerinti szoftver projekt tervezést. Véleményem szerint az agilis kiáltvány ennek 

és az ehhez hasonló tanulmányoknak köszönhetően tudott létrejönni, így összesítve az addigi 

tanulmányokat és megalkotva az agilis szemléletmódot. 

1.3. A projekttervezés során felmerülő problémák 

A projektek tervezése során gyakran merülnek fel eltérő forrású problémák, amelyek gyakran 

okozzák a projektek sikertelenségét. (Ding & Jing, 2003) szerint csak Kínában a szoftver 

projektek több, mint 40%-a sikertelen a projekt tevékenységeinek és erőforrás-elosztásának 

összefüggéstelen tervezése miatt. A (Chaos Riport, 2015) szerint elmondható, hogy a 

komplexebb projektek nagyobb aránnyal lesznek sikertelenebbek, mint az egyszerű projektek. 

Véleményem szerint ez a sikertelenség a komplexebb projektek során végbemenő számos 

folyamattól, köztük tervezési, vezetési és szociológiai problémákból ered, amelyeket valószínű, 

hogy más szemléletmóddal (például agilis szemléletmóddal) meg lehetne oldani. 

Tervezés Követelmények Megvalósítás Tesztelés

Elemzés Követelmények Tervezés Ciklus 1 Ciklus 2 Ciklus 3 .  .  . Ciklus N Tesztelés
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1.3.1. Ütemezési problémák 

A projekt tetraéder modell is jól reprezentálja, hogy az ütemezés tervezése kulcsfontosságú a 

projekt során. Ahhoz, hogy megtaláljuk az optimális időtartamot, (Kosztyán, 2015) szerint 

„számolnunk kell azzal, hogy a projekt tevékenységeinek normál időtartam szerinti ütemezése 

adja általában a költségoptimumot. Mind a rövidítés, mind a késés pótlólagos (közvetlen) 

költségnövekedéssel jár. Amíg a projekt rövidítésével a közvetlen költségek növekednek, addig 

a közvetett költségeink (bérleti díjak, rezsiköltségek) csökkenhetnek, ha sikerül a projektet 

rövidebb idő alatt végrehajtani. Ebből adódóan lehetőség nyílhat olyan projektterv 

maghatározására, amikor egyszerre csökkenthető mind az idő-, mind a költségigény.” 

Már korábban is láthattuk a tetraéder modellnél, hogy az időtartam növelése lehetséges, de az 

többletköltséget és minőségbeli romlást okozhat. Ahhoz, hogy kevesebb költségnövekedéssel 

járjon az időtartam növelése, erőforrásokat kell átcsoportosítanunk. Ezzel a problémával 

foglalkozik az Erőforráskorlátos Projekt Ütemezési Probléma (angolul: Resource-Constrained 

Project Scheduling Problem = RCPSP), amely során erőforráskorlátot állítunk a projekt 

tevékenységei közötti elsőbbségi viszonyok figyelembevételével (Hartmann & Briskorn, 

2010).  

Egy másik, a dolgozatom szempontjából érdekesebb probléma napjainkban különösen 

kitüntetett kutatási területté vált. Ez az úgynevezett Szoftver Projekt Ütemezési Probléma 

(angolul: Software Project Scheduling Problem = SPSS), amely az eddigi projekt ütemezési 

módszerek (CPM, PERT stb.) hiányosságait véli felfedezni a szoftver projektek állandóan 

változó körülményei között. Ezen tanulmányok célja a költség és az erőforrás együttes 

minimalizálása, amely azonban egymásnak ellentmondó célok. Emellett meghatározzák az 

egyes feladatokhoz rendelhető optimális erőforrás-kombinációkat az átfutási idő 

minimalizálása mellett. Így lényegében egy multioptimalizálási feladatot kapunk, amelynek 

nem biztos, hogy csak egy megoldása van (Allan, et al., 2019).  

(Dolgozatom modellezése lényegében egy ütemezési problémán alapszik, viszont az ütemezési 

problémákkal részletesen nem foglalkozom, hiszen főleg a csapat kiválasztás szempontjából 

vizsgáltam a projektek sikerességét. Emellett úgy gondolom, hogy fontos ez a téma a projektek 

valóságos természetének a megértéséhez.) 

1.3.2. Látens költségek 

A projekt költségtervezése fontos szerepet játszik a projekt sikerében, hiszen egy bizonyos 

költségkeretet nem léphetünk túl. Itt azonban nagy lehet a bizonytalanság, mivel az előre 
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meghatározott költségek mellett megjelenhetnek olyan költségek, melyekkel a projekttervezés 

során nem számoltunk előre. Ezeket rejtett vagy „látens” költségeknek nevezzük. Véleményem 

szerint látens költségnek nevezhetünk minden olyan tevékenységet, amely nem tervezett, és a 

projekt egyéb hiányossága vagy rosszul megtervezése hatására a projekt végén vagy közben 

nem várt negatív pénzáramként jelenik meg. Dolgozatomban eszerint a felfogás szerint tekintek 

a látens költségekre. 

Ezek a költségek a projekt kivitelezése során jelennek meg. Ilyen például, ha egy projekt 

teljesítésének késésével fizetni kell úgynevezett büntetést, viszont a projekt gyorsabb 

befejezése esetén bónuszt kaphatunk. Ekkor viszont az időtartam csökkentése akár negatív 

hatással lehet a minőségre, vagy több erőforrás szükséges a projekt véghezviteléhez. Erre a 

témára egy egész kutatási terület az úgynevezett earliness/tardiness problémák (E/T) épültek, 

melyek részletes foglalkoznak ezzel a fajta költséggel. Néhány példát ezek közül a 3. 

táblázatban foglaltam össze.  

 

Cikk Költség eredete 

(Vanhoucke, et al., 2001) Extra raktározási költség, a tevékenységek közötti várakozási idők, eseti kiadások 

(Sourd, 2005) Beállítási/kezdési költség, várakozási költség 

(Runge & Sourd, 2009) Készletezés költsége, gyártósor melletti tárolás (Work-in-Process költségek) 

(Ghiasi, et al., 2017) Infláció nagyobb növekedése, hiányos források, bérleti költség, relevanciavesztés 

 

3. táblázat: Earliness - tardiness költségek 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az E/T költségek nagyon közeli rokonságban állnak az ütemezési problémákkal, hiszen – mint 

láthattuk – mindkettő esetében számos probléma gyökerei visszavezethetők a rossz ütemtervre 

(például várakozási költség). Véleményem szerint egy rossz ütemezés sokkal veszélyesebb a 

projekt sikerességére, mint a látensköltségek. Gondoljuk el, hogy a vevőnk mennyit bukik azon, 

hogyha késik a megrendelt terméke: nem tudja időben értékesíteni a saját termékét, valamint 

az ő ütemezése is csúszhat, ami miatt lehet, hogy a legközelebbi alkalmakor már nem minket 

fog választani. Emiatt persze a mi cégünk hatalmasat bukik, elveszít egy jó vevőt és még a 

megítélése is romlik. Ezzel szemben a látens költségek gyakran csak elenyészőek a projekt 

teljes költségéhez képest, de nagy ritkán okozzák csak a projekt sikertelenségét vagy a 

vásárlónk elégedetlenségét. Az ütemezés és a látens költségek gyökérokai tovább bonthatók: 

gyakran például a rossz vezetés vagy a csapatban létrejött konfliktusok miatt alakulnak ki látens 
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költségek és ütemezési problémák, amelyek már komoly gondot jelenthetnek a projekt sikerére 

nézve. 

A konfliktusokat a szakirodalom általában 3 csoportba sorolja: feladat konfliktusok, folyamat 

konfliktusok és kapcsolati konfliktusok (Lee, et al., 2015). Az eddigi kutatási eredmények azt 

igazolják, hogy a 3 konfliktus közül a feladat konfliktusok pozitívan hatnak a projekt 

sikerességére, mivel azok egy plusz motivációt adnak (Wu, et al., 2017a), (Wu, et al., 2017b). 

Véleményem szerint a konfliktusokat így is érdemes jobban megvizsgálni, hiszen legtöbbször 

ezek is költségként jelennek meg egy projekt során (4. táblázat), ezért a látens költségekhez 

sorolom őket.  

 

Cikk Költség eredete 

(Robey, et al., 1993) Rosszindulat, féltékenység, rossz kommunikáció 

(Kumaraswamy & 

Yogeswaran, 1998) 
Adminisztráció, információ elérhetősége, a fizetések kifizetésének késése 

(Thompson, et al., 2000) Kommunikáció hiánya, bizalmatlanság, félreértések, felelősségi körök hiánya 

(Mohammed, et al., 2008) Multikulturalitás, motiváltság hiánya, bizalom hiánya 

(Liu, et al., 2011) Rossz kommunikáció, féltékenység, alacsony morál 

(Brockman, 2013) Stressz, összeférhetetlenség. eltérő képességek, információ hiánya 

4. táblázat: Konfliktusok okozta látens költségek 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A fenti látens költségfajták közül kiemelkedő az információhiány, a különböző kommunikációs 

problémák és a bizalom hiánya, amelyek konfliktusokhoz vezetnek a projektcsapatban. Az 

információ egy érdekes kérdés lehet a projektek során, hiszen (Szilágyi, 2015) munkájában is 

hangsúlyozza, hogy „a kommunikáció során megjelenő információtöbblet és az 

információhiány épp ugyanolyan káros hatással van a projektre”. Ezt könnyen beláthatjuk, 

hiszen gondoljunk csak bele egy olyan helyzetbe, ahol a projektcsapat tagjai különösen közel 

állnak egymáshoz: ebben az esetben a rengeteg többletinformáció – ami persze nem köthető a 

munkához – elnyomja a munkához köthető releváns információkat. Ezzel szemben az 

információhiány természetesen nem várt késéseket vagy bizalmatlanságot/a személyes 

kapcsolatok megromlását eredményezheti. Dolgozatom további részében a csapatot, mint 

egységet vizsgálom a vezetés külön vizsgálata nélkül (a vezető is a csapat tagja), illetve ezen 

belül is a szoftver projekt csapatokat.  
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1.3.3. Konfliktusok a szoftver projektekben 

Az előző fejezetben láthattuk, hogy számos formában fordulhatnak elő konfliktusok a projektek 

során. A szoftver projekteknél a konfliktusok már a vezetés szintjén elkezdődnek. (Zohar & 

Goldberg, 2008) szerint a funkcionális vezetők és a projektvezetők gyakran konfliktusba 

keverednek a szűkös erőforrások miatt, ami kihat a projekt sikerességére. Ugyanakkor fontos 

kiemelni, hogy a vezetés mellett a csapat épp olyan fontos a sikerességet illetően, hiszen az is 

erős kapcsolatot mutat a projekt sikerességével (Garousi, et al., 2018). Véleményem szerint a 

csapat tagja a vezető, így a vezetés közötti konfliktusok épp ugyanúgy a csapat hiányosságai 

közé tartoznak és a csapat egészének a rovására mennek. 

(Sanchez, et al., 2017) csoportosította a szoftver projektek sikerességére ható tényezőket, 

amelyet a 11. ábrán keresztül mutatok be. Megállapításai szerint a nagyobb projektméret, a 

hosszabb projektidő, a projekt halasztása és a menedzsment változatossága pozitív, míg a 

nagyobb projektcsapat és a projektcsapat allokációjának eloszlása negatív hatással vannak a 

szoftver projekt sikerességére. Eszerint a prioritáskezelés, a projektmenedzser szélesebb 

látóköre és a kisméretű agilis csapatok pozitív hatással lehetnek a sikerességre (Sanchez, et al., 

2017).  

 

11. ábra: A szoftver projektek sikerességére ható tényezők 

saját szerkesztés (Sanchez, et al., 2017) alapján 

 

Láthatjuk, hogy a szoftver projektek sikerességére főleg a csapat és a menedzsment látásmódja 

van hatással, így a csapat tagjait fontos jobban megvizsgálni. Több tanulmány rávilágított arra, 

hogy a szoftver projekt csapat tagjainak képességei befolyásolhatják a szoftver projektek 

sikerességét (Gerasimou, et al., 2012) (Kurbucz, 2013) (Kosztyán, et al., 2020).  
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Csapat hierarchia 

különbözősége

Csapat 

allokációjának 

eloszlása

PROJEKT SZINTJE

Idő/költség rendszer fejlesztési 

projektmenedzsment sikeressége



 

22 

Ezek a képességek alapvetően kétfajtára oszthatók, úgynevezett „hard” és „soft” képességekre. 

A „hard” képességek mindazok az emberi képességek (például programozási képesség), 

amelyek egy folyamaton, eszközön vagy technikán keresztül megtanulhatók. Ezzel szemben a 

„soft” képességek mindazok az emberi képességek (például kommunikációs képesség, 

csapatjátékos hozzáállás, vezetési képességek stb.), amelyek nem, vagy csak nehezen 

tanulhatók (Sukhoo, et al., 2005). 2008-ban megállapították, hogy ezek közül a csapat soft 

képességeinek a hiánya miatt lesznek a szoftver projektek közel 70%-ban sikertelenek (Pant & 

Baroudi, 2008).  

(Mtsweni, et al., 2016) szerint a hard és soft képességek együtt határozzák meg a projektcsapat 

munkájának teljesítményét (12. ábra). Ezért azonosította a szoftver projekt csapatok tagjainak 

képességeit, melyeket a 3. mellékletben részletesen ismertetek. Mtsweni és munkatársai állítását 

megerősíti (Mazni, et al., 2018), akik azonosítottak néhány hard és soft képességet, amelyekre 

az agilis szoftvercsoportoknak szükségek van. 

A szoftver projektek sikerességére ható soft képességek közül (Sudhakar, et al., 2011) szerint 

a legfontosabb a bizalom és a hatékony kommunikáció, amit (Hastie, 2004) is megerősített. 

 

 

 

12. ábra: Képességek hatása a munka teljesítményére 

saját szerkesztés (Mtsweni, et al., 2016) alapján 

 

A fentiek alapján könnyen beláthatjuk, hogy a szoftver projektek sikerességére nagy hatással 

van a projektcsapat tagjainak képesség béli különbözősége. Mindezek alapján véleményem 

szerint fontos a szoftver projekt csapatok tagjainak a vizsgálata, ezen belül is különös tekintetet 

fordítva azok soft képességeire. 

1.4. Projektcsapatok 

A csapat egy széleskörben használt fogalom. (Bedrnová & Nový, 2002) szerint „a csapat 

(team) egy formálisan belső emberekből álló, nem strukturált és kis számú csoport, akik egy 

meghatározott időszakban együtt dolgoznak.” A csapat lényegében két vagy több főből álló 

Munka követelmények

Hard képességek

Soft képességek

Munka teljesítmény

Munka viselkedés

Feladatok

Közösség
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társulás, akik egy közös célért dolgoznak együtt. A projektcsapat a csapat egy fajtája, 

ennélfogva egy több főből álló társulás, akik a projekt sikeréért dolgoznak (Jones & Harrison, 

1996). 

A projektcsapatok tagjainak a képességei igen fontosok, ám nem mindegy milyen 

projektcsapatról van szó. A vizsgált megközelítések szerint beszélhetünk tradicionális és agilis 

projektcsapatokról. A tradicionális csapatokról feltételezem, hogy ők csak a tradicionális 

megközelítés szerint tervezik és hajtják végre a projekteket, az agilis csapatok pedig az agilis 

szemléletmódot alkalmazzák, azaz lényegében a Scrum szerint végzik a mindennapjaikat. 

Már korábban ismertettem (1.2.2 fejezet), hogy a szoftver projektek során leginkább az agilis 

megközelítés, azon belül is a Scrum szemléletmód terjedt el széleskörben. Vannak azonban 

olyan cégek, akik még a tradicionális megközelítést alkalmazzák, ezért fontos megnézni a főbb 

különbségeket a két projektmenedzsment megközelítés szerinti csoportokban. A különbségek 

során elsőként érdemes rávilágítani a csapatméretre. (Javanmard & Alian, 2015) szerint a 

tradicionális szemléletű csapat legyen nagyméretű, míg az agilis szemléletű csapat legyen 

kisméretű. (Lohnes, 2016) ezt azzal egészítette ki, hogy a tradicionális csapat legyen nagyobb, 

mint 15 fő, de általánosságban 25-75 fő között legyen, míg az agilis csapat 15 főnél kisebb 

legyen, amit (Bustamante & Sawhney, 2011) meghatározott 7 ± 2 főben, ami szerintük az 

optimális tagszámú agilis csapat. A szükséges képességek és a személyiségtípusok területén 

szintén megoszlik a tradicionális és az agilis megközelítés szerinti csapat, ám itt sok átfedést 

figyelhetünk meg (5. táblázat). 

Azonban érdemes azt is tudni, hogy az agilitás nagy teret ad a személyes konfliktusoknak, 

továbbá a feladat konfliktusok is előjöhetnek (Balijepally, et al., 2006). A konfliktusok 

alapvetően elkerülhetők, ha a csapat tagjai különböző személyiségtípusúak (Belbin, 2003), 

viszont érdemes megvizsgálni, hogy a csapat tagjainak képességei milyen szinten vannak.  
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 Tradicionális 

projektcsapat 
Agilis projektcsapat 

Csapat mérete 

Nagyméretű (Javanmard & 

Alian, 2015), nagyobb, 

mint 15 fő, de általában 25-

75 fő (Lohnes, 2016) 

Kicsi (Javanmard & Alian, 2015), 15 főnél kisebb 

(Lohnes, 2016), 7 ± 2 fő az optimális (Bustamante & 

Sawhney, 2011) 

Szükséges soft 

képességek 

Csapatjátékos hozzáállás,  

Beilleszkedés,  

Csapatmunka,  

Időmenedzsment,  

Hatékony kérdezés,  

Nyitott kommunikáció,  

Kritikus gondolkodás,  

Problémamegoldó 

képesség,  

Általános visszacsatolás,  

Tervezés és ellenőrzés 

 (Mtsweni, et al., 2016) 

Kommunikációs képesség 

Őszinteség/Becsületesség 

Csapatjátékos hozzáállás  

Interperszonális képességek 

Motiváltság 

Erős munkaetika 

Elemzői képességek 

Rugalmasság 

Számítógépes ismeretek 

Magabiztosság 

(ACM/IEEE, 2001) 

Kommunikáció 

Együttműködés 

Elkötelezettség, 

Munka etika 

Rugalmasság 

(McKinney & Denton, 

2005) 

Személyiségtípusok 

Fontos a külön 

személyiségtípus (Ambler, 

2004), mint például Belbin 

9 személyiségtípusa 

(Belbin, 2003) vagy 

Keirsey 16 emberi 

személyiségtípusa 

(Keirsey, 1998) 

(Kaliprasad, 2005) szerint az agilis projekt csapatban 

lévő túl sok Belbin személyiségtípusú ember nagy 

kockázatot jelent a projekt minőségében és a 

szállításban a sokoldalúság hiánya miatt, (Ambler, 

2004) szerint nem szükséges a csapattagok külön 

személyisége, inkább a sokoldalú csapattagok a 

jobbak, (Belbin, 2003) szerint legyenek külön 

személyiségtípusú tagok egy csapatban 

5. táblázat: Tradicionális és agilis csapatok főbb jellemzői 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Láthatjuk, hogy az előzőekben ismertetett konfliktusok milyen sokféle forrással rendelkeznek 

(képességek, személyiségtípusok stb.). Ha azt szeretnénk, hogy a projektcsapatunk hatékonyan 

működjön és a projekt is sikeres legyen, akkor meg kell vizsgálni, hogy a csapatunk 

megfelelően van-e kiválasztva az adott munkára, illetve, hogy a benne lévő tagok képességei 

és a közöttük lévő szociológiai kapcsolat megfelelő-e.  

1.4.1. Szinergia a csapatban 

A XX. század második felének kezdetén vált aktív kutatási területté a csapatok tagjai közti 

kapcsolatok mérése, azaz a szociometria. Moreno szerint a szociometria eredményeit 

úgynevezett szociogramokkal (13. ábra) írhatjuk le. Munkájában rávilágít arra, hogy 

függetlenül a csapat összetételétől, a csapaton belül mindig kialakulnak klikkesedések, amelyek 

szorosabb kapcsolatot eredményeznek az érintett felek között. A szociogramok alkalmasok a 

rejtett kapcsolatok és ezáltal a spontán csoportosulások feltérképezésében. A szociogram 

készítésének alapja a szociometriai táblázat, amelynek oszlopaiban és soraiban a vizsgált 
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személyek vannak, metszetükben pedig a köztük lévő kapcsolat (Moreno, 1951). Ha a tagok 

közti kapcsolat pozitív, akkor a mátrix adott metszetében 1 feletti szám, ha negatív a kapcsolat, 

akkor 1 alatti szám, ha pedig nincs kapcsolat, akkor 1-es szám szerepel. 

 

 

 

13. ábra: Példa a szociometriai táblázatra és annak szociogramjára 

saját szerkesztés 

 

Az agilis megközelítés egyik fő célja, hogy a csapat tagjai közötti összetartás minél szorosabb 

legyen. Az agilis csapatokra az agilis kiáltvány szerint jellemző a szoros összetartás, az erős 

szinergia. (Dybå & Dingsøyr, 2009) szerint az agilis projektcsapat egy ön-menedzselő csapat, 

ami akkor sikeres, ha a tagok közti kommunikáció és a szinergia a lehető legerősebb. Főleg a 

Scrum során figyelhető meg, hogy a napi stand-up találkozók során igyekeznek minél 

szorosabbra fűzni a csapat tagjai közötti szinergiákat. 

Elsőnek nézzük meg mi is az a szinergia. A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint a szinergia 

„együttműködés, együtthatás: amikor több elem vagy tényező együttműködéséből nagyobb 

teljesítmény, magasabb eredmény jön létre, mintha az elemeket vagy tényezőket egyszerűen 

összeadnánk” (Magyar Értelmező Szótár, 2020). Rávetítve a projektcsapatokra véleményem 

szerint ez azt jelenti, hogy a szinergikus a csapat, ha a tagok közti együttműködés megvalósul. 

Fontos megkülönböztetni a csapatot a munkacsoporttól, mert míg a csapat egyes tagjai 

kiegészítik egymás munkáját, addig a munkacsoport tagjai leginkább cserélhetők (Adair, 2008). 

Belbin szerint a csapat tagjai között akkor lesz a legerősebb a szinergia, ha mindegyik tag külön 

személyiségtípussal rendelkezik, így nem lesz köztük a csapatban betöltött szerep miatti 

konfliktus (Belbin, 2003).  

Könnyen belátható, hogy így a szoftver projektek sikerességére is hatással van a szoftver csapat 

tagjai közti szinergia (Lingard & Berry, 2000), azonban ügyelni kell, hiszen a csapattagok 

számával négyzetesen változik a kiépítendő kommunikációs hálózat ((n-1)^2-nel) (Hazrati, 
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2009). Tudjuk, hogy a csapat tagjai közti szinergia nagyban függ a csapat tagjainak kölcsönös 

függőségétől (Larson, 2010) ezért fontos, hogy a csapatot megfelelőn alakítsuk ki, illetve annak 

tagjait megfelelően válasszuk ki. 

1.4.2. Módszerek a projektcsapat kiválasztására 

A csapattagok kiválasztása során fontos, hogy a csapat a lehető leghatékonyabban tudja véghez 

vinni a projekteket, így a projekt minél inkább sikeres legyen. Az agilis csapatok 

kiválasztásánál figyelni kell, hogy a csapat minősége nagyon meghatározza a projektek 

sikerességét (Lindsjørn, et al., 2016), hiszen a projekt gyakran azért sikertelen, mert az agilis 

csapat tagjai nem sajátítják el megfelelően az agilitást (Novac & Ciochină, 2018). 

Dolgozatomban két részre osztom a kiválasztási módszereket: egyrész vannak a 

személyiségalapú kiválasztási módszerek, melyek központjában kizárólag a tagok 

személyiségtípusai állnak, valamint a kompetenciaalapú kiválasztási módszereket, amelyek 

inkább a tagok képességeinek meglétére fókuszálnak. Emellett olvashatunk olyan módszerről 

is, ahol mind a személyiségtípusnak, mind a képességeknek nagy hatása van a projekt 

sikerességére (Kurbucz, 2013), ezért a dolgozatomban ezt a lehetőséget is felvetem. 

Az 1.4.1-es fejezetben láthattuk, hogy a projektcsapat tagjai közti szinergia hatással van a 

projekt sikerességére. Ugyanígy a tagok magasszintű kompetenciáinak megléte is befolyásolja 

az agilis csapatok teljesítményét.  A kompetencia szóra rengeteg megfogalmazást találunk a 

szakirodalomban, például (Elbert, et al., 2002) „a kompetenciák egy személy alapvető 

meghatározó jellemzői, melyek okozati kapcsolatban állnak a kritérium szintnek megfelelő 

hatékony, és/vagy kiváló teljesítménnyel.” 

Ez a definíció jól mutatja, hogy míg az alapvetően könnyen tanulható hard képességek az évek 

alatt összegyűjtött tudásunkat tükrözik, addig a soft képességek már egyénre jellemzőbbek, így 

közelebb állnak azokhoz az egyént meghatározó jellemzőkhöz, melyekkel egy bizonyos 

kritériumnak megfelelünk. Mivel a hard képességek viszonylag könnyen megtanulhatók, addig 

a soft képességek már inkább meghatározzák egy emberről, hogy kompetens-e a munkára. 

Például a programozási képességet (hard) könnyebben lehet fejleszteni, mint a kommunikációs 

képességet (soft). Dolgozatomban ezért a kompetencia inkább a soft képességek meglétét 

jelenti, ami a csapatok kiválasztásának esetében így nagyobb hangsúlyt kap. 

A személyiségalapú kiválasztás során nagyon fontos, hogy a projektcsapat heterogén 

csoportszerepű tagokból álljon, hiszen ezesetben sikeresebb lesz a projekt (Larson, 2007). A 

csapattagok csoportszerepeinek azonosítására a szakirodalom számos módszert ismertet (14. 
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ábra). Ezek közül is az egyik legismertebb a Myers-Briggs féle módszer (bővebben a 

módszerről (Myers, 1962)).  

 

14. ábra: Személyiségtípusok azonosítására szolgáló módszerek 

saját szerkesztés (Wiesche & Krcmar, 2014) alapján 

 

A személyiségtípusok önálló meghatározása azonban csak egy kis lépés a hatékony csapat 

kiválasztásához, hiszen mint azt (Belbin, 2003) is mondta, a csapatban nem lehet két 

ugyanolyan személyiségtípusú ember, ha hatékony csapatot szeretnénk. Ehhez Belbin több éves 

munkásságával kidolgozott 9 (gyakran csak 8-at találunk) személyiségtípust, amelyek a 

projektek során fontosok lehetnek (6. táblázat).  

 

Személyiségtípus Jellemző 

Koordinátor (CO) 
Érett, magabiztos, a csapat jó vezetője, elősegíti a döntéshozatalt, összefogja a 

csapatot 

Ötlethozó (PL) Kreatív, ötletes, a nehéz problémák megoldója 

Elemző (ME) 
Mérlegeli a csapat lehetőségeit, logikusan hoz döntéseket, józan 

gondolkodású és igényes 

Megvalósító (IMP) Hatékony, fegyelmezett és megbízható, a stratégiát átülteti a gyakorlatba 

Csapatmunkás (TW) Nagyon sokoldalú, összetartja a csapatot, kooperatív és diplomatikus 

Erőforrás-kereső (RI) 
Extrovertált, lelkiismeretes, kommunikatív, közvetít a csapat belseje és a 

külvilág között 

Befejező (CF) Alapos és lelkiismeretes, hatékonyan ellenőrzi kijavítja a hibákat 

Szabályozó (SH) Ösztönözi a csapatot, dinamikus és jól bírja nyomás alatt 

Specialista (SP) 
Egyszerre egyfajta feladattal foglalkozik, de azt a legmélyebb tudása szerint 

hajtja végre 

 

6. táblázat: Belbin szerinti 9 személyiségtípus és jellemzésük 

Forrás: saját szerkesztés (Mostert, 2015) és (Gutiérrez, et al., 2018) munkája alapján  

Személyiségtípus 

modellek

Myers-Briggs Type 

Indicator

Big 5 Personality 

Dimensions
Five Factor Modell

Job Diagnostic 

Survey

Sixteen Personality 

Factors Questionaire 

Personal Style 

Inventory
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A Belbin féle megközelítés során tovább tagolhatjuk a személyiségtípusokat a tevékenységeik 

szerint: 

 Gondolkodó/Ötletelő tagok: PL; ME; SP 

 Cselekvők/Végrehajtók: SH; CF; IMP  forrás: fordítás (Belbin, 2016)  

 Szociálisok/Csapatközpontúak: CO; TW; RI 

A csoportszerepek ezen felosztásával elérhető a kisebb számú csapatok esetében, hogy a 

tevékenységek szerint meglegyen a csoportban legalább 1 csapattag (például tevékenységek 

szerint teljes a csapat, ha PL + ME + SH + IMP + TW benne vannak). A csoportban lévő 

szinergia igen nagy (Flores-Parra, et al., 2018) hiszen itt Belbin szerint a konfliktusok 

minimálisak. Azonban van olyan kutatás, ami kimondja, hogy a Belbin féle kiválasztás és az 

ilyen csapat teljesítménye között nincs kapcsolat (Batenburg, et al., 2013). 

Belbin szerint fontos a külön személyiségtípus minden megközelítésű projekt során, legyen az 

tradicionális vagy agilis, azonban vannak kutatások, amelyek szerint az úgynevezett sokoldalú 

csapatok jobban teljesítenek, főleg agilis környezetben. A Belbin féle megközelítés ráadásul 

pont ellentmond azzal az állítással, amit (Ambler, 2004) mondott, miszerint nem szükséges egy 

projektcsapatban a különböző személyiségtípusok megléte. A személyiségközpontú 

kiválasztással ellentétben a kompetenciaalapú kiválasztási módszerek a képességek meglétét, 

illetve az adott képességű tagok megfelelőségét vizsgálják.   

Úgy gondolom, hogy ezt az ellentmondást meg kell vizsgálni, ha megfelelő kiválasztási 

módszert szeretnénk találni agilis szoftver projekt csapatok kiválasztására. Fontos kiindulási 

alap lehet, hogy az agilis szoftver projekt csapatok során a személyiségalapú vagy a 

kompetencialapú kiválasztás során lesz-e sikeresebb a projekt. Érdekes feltárni a 

személyiségtípusú kiválasztás során, hogy milyen soft képességekkel rendelkeznek az egyes 

személyiségtípusú tagok. Dolgozatomban a kompetenciaalapú kiválasztás során arra 

fókuszálok, hogy a kiválasztásra kerülő tag soft képességei megfelelnek-e az agilitás, valamint 

a csoport és a feladat elvárásainak. 
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1.5. Szakirodalmi összefoglalás 

Kutatásom szakirodalmi összefoglalásában az eddig bemutatott irodalmakat szeretném 

összegezni. A projektek bemutatása során láthattuk, hogy azok főleg stratégiai célok elérésére 

használatos, egyedi feladatok, amelyek sémáját általában ciklikus vagy lépcsőzetes 

folyamatként írhatjuk le. Ahhoz, hogy egy projekt sikeres legyen, mindenképpen meg kell 

felelnie a sikerkritériumoknak, amelyek közül az időtartam, a költség, a minőség és az 

eredmény együttese a négy legfontosabb, ezért a projektet is ezen célok elérésére létrejött 

feladatok csoportjaként lehet definiálni. Ezeket a sikerkritériumokat számos sikertényező 

befolyásolja, így ezek vizsgálata elengedhetetlen. Azt is tudjuk, hogy projektekből számos 

fajtát találunk, melyek közül az egyre jobban digitalizálódó világban az IT projektek, azon belül 

is a szoftver projektek kapnak nagy szerepet. Ezek a szoftver projektek általában megadott 

feladatok sorrendje alapján épülnek fel, úgymint Elemzés, Specifikáció, Tervezés, 

Implementáció, Tesztelés és Üzembe helyezés.  

A projektek területén belül a projektmenedzsment – mint a projektek irányítása és tervezése – 

fontos részterületet alkot, amely a projektek megvalósulását, ezáltal a stratégiai célok elérését 

hivatott megalkotni. Láthattuk, hogy alapvetően négyféle projektmenedzsment megközelítés 

létezik, melyek közül a tradicionális és az agilis szemléletmód kitüntetett a szoftver projektek 

szempontjából. A tradicionális szemléletmód inkább a terv szerinti teljesítésre fókuszál a 

költség és az időtartam szigorú betartásával, míg az agilis szemléletmód a folyton változó vevői 

kéréseket tartja szem előtt, gyakran teljesen megváltoztatva az időtartam és a költség 

paramétereket. Szoftver projektek szempontjából az agilis megközelítés egyre nagyobb 

hangsúlyt kap, ezen belül is kitüntetett szerepet tölt be a Scrum agilis szoftverfejlesztés a 

csapatmunka fontosságának hangsúlyozása miatt. A Scrum legfontosabb lényege, hogy a vevői 

igények kielégítése végett 4-6 hetes sprintekre osztják a projekteket, ahol is a vevő minden 

sprint elején változtathatja a kéréseit, a sprintek végén pedig ellenőrizheti a megvalósulásukat. 

A csapat összetartásáért a Scrum master felel, aki a csapat irányítója, naponta megbeszélést 

folytat a csapat tagjaival és koordinálja a munkájukat. 

Ehhez képest a projektek tervezése során azonban számos probléma felmerülhet, függetlenül 

attól, hogy agilis vagy tradicionális. A projektek sikertelensége a projektcélok 

megvalósulatlansága miatt következik be. Az elsődleges projektcélok mellett a projekt 

időtartamára leginkább a projekt ütemezése van hatással, amelyet pedig gyakran okoznak 

erőforráselosztásból származó problémák. Ezeket Erőforrás-Korlátos Projekt Ütemezési 
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Problémáknak hívunk, ami egy nagy és aktívan kutatott terület. Szoftver projektek esetében 

már bonyolultabb a helyzet, azok ütemezése igen nehézkes a folyton változó agilis környezet 

miatt, így gyakorlatilag az egyes sprinteket kéne előre tervezni. Ezt hívjuk Szoftver Projekt 

Ütemezési Problémáknak (SPSP), amely napjainkban egy kitüntetett kutatási téma.  

A másik projektcél, amivel gyakran gond van, a költség, amelyet főleg a többletköltségek vagy 

látensköltségek hiúsítanak meg. Ezek a látens költségek a tervezett költségeken felül jelennek 

meg, általában már az ütemezésből adódó problémák esetén is, amelyekkel az Earliness-

Tardiness problémák foglalkoznak. Ilyen költségek lehetnek például az extra raktározási 

költség, a várakozási költség vagy a túlzott készletezési költség. 

A projekt ütemezésére és költségére nagy hatással lehetnek a projekt végrehajtása során 

felmerülő konfliktusok, amelyek bizonyítottan okozhatják a projekt sikertelenségét. Ilyen 

konfliktusok alakulhatnak ki többek között az információ rossz átadása, a kommunikációs 

problémák vagy a bizalmatlanság miatt. Szoftver projektek során már közelebb kerül a vezető 

a csapathoz a Scrum miatt, ami miatt bármilyen vezetői hiba ugyanúgy okozhat konfliktust az 

egész projektcsapatban. Ezen szoftver projektek esetében a nagyobb projektcsapat és a 

projektcsapat allokációjának eloszlása negatív hatással vannak a szoftver projekt sikerességére. 

Eszerint a prioritáskezelés, a projektmenedzser szélesebb látóköre és a kisméretű agilis 

csapatok pozitív hatással lehetnek a sikerességre. Tovább vizsgálva a projektek 

sikertelenségének lehetséges okait azt láthattuk, hogy a szoftver projektek esetében a csapat 

tagjainak képességei befolyásolhatják a szoftver projektek sikerességét. Ezek a képességek 

alapvetően kétfajtára oszthatók, úgynevezett „hard” és „soft” képességekre, de ezek közül a 

csapat soft képességeinek a hiánya miatt lesznek a szoftver projektek közel 70%-ban 

sikertelenek. Ezek közül is kiemelkedik a bizalom és a hatékony kommunikáció hiánya. Ez már 

azt jelenti, hogy a projektcsapat képességeinek hiányosságai okozhatják a projektek 

sikertelenségét. 

Megtudtuk, hogy a projektcsapat a csapat egy fajtája, ennélfogva egy több főből álló társulás, 

akik a projekt sikeréért dolgoznak, továbbá a projektcsapatok tagjainak a képességei igen 

fontosok, ám nem mindegy milyen projektcsapatról van szó. A vizsgált megközelítések szerint 

beszélhetünk tradicionális és agilis projektcsapatokról. A különbségek során elsőként érdemes 

rávilágítani a csapatméretre, amelynél tradicionális szemléletű csapat esetében a nagyméretű, 

míg az agilis szemléletű csapat esetén a kisméretű csapat az előnyösebb. Láthattuk továbbá, 

hogy a képességek tekintetében mindkét csapat esetében szinte ugyanazon képességek 

fontosok, ám a csapat kiválasztása során már megoszló a vélemény. 
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Dolgozatomban itt két részre bontottam a kiválasztási módszereket: egyrész vannak a 

személyiségalapú kiválasztási módszerek, mint a Belbin féle, melyek központjában kizárólag a 

tagok személyiségtípusai állnak, valamint a kompetenciaalapú kiválasztási módszereket, 

amelyek inkább a tagok képességeinek meglétére fókuszálnak. Belbin szerint a csapat tagjai 

között akkor lesz a legerősebb a szinergia, ha mindegyik tag külön személyiségtípussal 

rendelkezik, így nem lesz köztük a csapatban betöltött szerep miatti konfliktus. Erre dolgozta 

ki Belbin több éves munkásságával a jól ismert 9 (gyakran csak 8-at találunk) 

személyiségtípust, amelyek a projektek során fontosok lehetnek. A személyiségalapú 

kiválasztás során nagyon fontos, hogy a projektcsapat heterogén csoportszerepű tagokból 

álljon, hiszen ezesetben sikeresebb lesz a projekt, ezért Belbin kimondta, hogy nem lehet a 

csapatban két ugyanolyan személyiségtípusú tag. A személyiségközpontú kiválasztással 

ellentétben a kompetenciaalapú kiválasztási módszerek a képességek meglétét, illetve az adott 

képességű tagok megfelelőségét vizsgálják. Belbin szerint fontos a külön személyiségtípus 

minden megközelítésű projekt során, legyen az tradicionális vagy agilis, azonban vannak 

kutatások, amelyek szerint a sokoldalú csapatok jobban teljesítenek, mint a Belbin típusú 

csapatok, főleg agilis környezetben. Kutatásom további részében arra keresem a választ, hogy 

az agilis projekt csapatok Belbin féle kiválasztásnak vagy a kompetenciák magas szintjét 

megkövetelő, úgynevezett sokoldalúság szerinti kiválasztásnak lesz-e nagyobb, pozitív szerepe 

a projektek sikerességében. Ennek megválaszolásával már javaslatot tudnék tenni az agilis 

projekt csapatok egy optimális kiválasztási módszerére.  
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2. KUTATÁS 

Ebben a fejezetben szeretném ismertetni a szakirodalom által javasolt két irányvonal 

vizsgálatát, a belőlük levont következtetéseket és egy ebből kidolgozott módszert az agilis 

projekt csapatok kiválasztására. Elsőként kutatási modellt állítok fel, ahol megfogalmazom a 

feltételezéseimet, majd ezek teljesülését szimulációval vizsgálom. A szimulációs paramétereket 

a szakirodalom alapján határozom meg. A modellezés során egy általános szoftver projekt 

feladatot vizsgálok agilis és nem agilis csapatokkal, ezzel megvizsgálva, hogy az agilis és nem 

agilis csapatok hogyan teljesítenek a már szokásossá vált, hagyományos szoftver projektek 

során. A modellem eredménye alapján eldönthető, hogy a vizsgált csapatokat hány fővel, 

milyen szinergiákkal és milyen képességekkel optimális kiválasztani. Továbbá arra is választ 

tudok adni, hogy a vizsgált csapatok közül melyik teljesített a legjobban, azaz minimális 

költséggel, átfutási idővel és maximális score értékkel. 

A modellem gyakorlatba történő átültetését a veszprémi Continental Hungary Kft. 

munkatársainak bevonásával teszem meg. A cég projektjein dolgozó munkatársak 

személyiségtípusait és soft képességeit kérdőíves vizsgálat során határozom meg a koronavírus 

helyzetre való tekintettel. A modell és a kérdőíves vizsgálat összevetésével a vizsgált tagokat 

optimális projekt csapatokba csoportosítom, és javaslatot teszek a cég számára ezen csapatok 

kiválasztására. 

. 2.1. Probléma megfogalmazása 

Amint az 1.4.2-es fejezetben láthattuk, az agilis szoftver projekt csapatot alapvetően két, 

egymástól eltérő módon lehet kiválasztani. A személyiségközpontú elméletek közül 

kiemelkedik Belbin és társai munkássága, akik szerint célszerű egy csapatba válogatni a külön 

személyiségtípusú tagokat. Ellenben a sokoldalú csapatokat támogató szakirodalmak szerint 

annál sikeresebb egy csapat, minél több képességgel rendelkeznek a csapat tagjai. A 

szakirodalmi kutatásom alapján egyértelművé vált számomra, hogy a projekt csapatok 

kiválasztására született megoldások ellentmondásokat szülnek, ezért kutatásom során arra 

keresem a választ, hogy a Belbin szerinti kiválasztás vagy a sokoldalúság szerinti kiválasztás 

során lesz-e sikeresebb egy projekt csapat. Emellett érdemes megvizsgálni, hogy miként 

viselkednek az agilis és nem agilis csapatok egy meghatározott projekt feladat során. Ezzel a 

vizsgálattal megtudhatjuk, hogy a projektcsapat kiválasztásánál milyen emberekből célszerű 

kiválasztani egy csapatot, illetve, ha egy ember kiesik, akkor a helyére kerülő új embernek 

milyen képességekkel és személyiségtípussal kell rendelkeznie.  
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2.2. Kutatási modell és hipotézisek 

Ahhoz, hogy kiválasztási módszert tudjak adni a projektcsapatok kiválasztására, elsőként meg 

kell vizsgálnom a szakirodalom szerinti kiválasztási módszerek hatékonyságát. Ezek 

vizsgálatára kutatási modellt állítok fel, majd definiálom a kutatásom változóit. A kutatási 

modellemben (15. ábra) magyarázó változóként definiálom a kiválasztási módszereket, 

magyarázott változóként pedig a projekt sikerességét, azaz azt vizsgálom, hogy a kiválasztási 

módszerek hogyan befolyásolják a projekt sikerességét. A modell alapján alkottam meg a 

hipotéziseimet, amelyekre kutatásom során a választ keresem. 

 

 

15. ábra: A kutatásom modellje 

 

A kiválasztási módszerek külön-külön, de együtt is vizsgálhatók. Eszerint 4 hipotézist 

állítottam fel: 

 

H1.1: A Belbin szerint kiválasztott heterogén személyiségtípusú tagokból álló agilis projekt 

csapat pozitívan befolyásolja a szoftver projektek sikerességét! 

H1.2: A sokoldalúság szerint kiválasztott magas szintű soft képességekkel rendelkező tagokból 

álló agilis projekt csapat pozitívan befolyásolja a szoftver projektek sikerességét! 

H2.1: A Belbin szerint és sokoldalúság szerint is egyaránt kiválasztott, heterogén 

személyiségtípusú és magas szintű soft képességekkel rendelkező tagokból álló agilis projekt 

csapat pozitívabban hat a szoftver projektek sikerességére! 

H2.2: A tipikus Főnök-beosztottak hierarchia szerint kiválasztott alacsony szinergiájú és soft 

képességű, magát agilisnak mondó csapat negatívan befolyásolja a szoftver projektek 

sikerességét!  
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A H1 hipotézisek során csak az egyik vagy másik kiválasztási módszert vizsgálom külön-

külön, míg a H2 hipotézisek során vagy mindkettő kiválasztási módszert figyelembe veszem 

(H2.1), vagy egyiket se (H2.2). Fontos, hogy a H2.2-ben állított projekt csapat nem agilis, 

hiszen se a Belbin szerinti, se a sokoldalúság szerinti kiválasztást nem vesszük figyelembe. A 

hipotéziseimet a szakirodalomból megalkotott kutatási modellemre alapoztam, ugyanis a 

szakirodalom szerint az agilis projektcsapat sikerességére a csapat sokoldalúsága pozitívabban 

hat, mint a külön személyiségtípusok megléte (5. táblázat), azonban ez még további 

vizsgálatokra szorul. 

2.3. Szimuláció 

A taglalt kiválasztási módszerekkel létrehozott agilis (és nem agilis) projekt csapatok hatását a 

projekt sikerességére a legcélszerűbb szimuláción keresztül vizsgálni. A szimulációs modell 

megalkotása során törekedtem a valóság minél pontosabb leírására, ezért sok helyen 

megbízható és a számomra fellelhető legpontosabb szakirodalmat használtam. A modell során 

4 csapatot különböztettem meg a hipotéziseknek megfelelő kiválasztási módszerek alapján. 

Fontos elmondanom, hogy a csapatok esetében a Scrum master és a Projekt tulajdonosok nem 

lettek rögzítve, mivel a vezetés hatását a projektekre ebben a kutatásban nem vizsgáltam. A 

vizsgálandó csapatok között lesz egy olyan, amelyet Belbin szerint, egy olyan, amelyet a 

sokoldalúság szerint, egy olyan, amelyet Belbin és sokoldalúság szerint, valamint egy olyan, 

amelyet a Belbin és a sokoldalúság figyelembevétele nélkül (Főnökös csapat) választok ki. A 

csapatok tulajdonságait a következőkben ismertetem. Minden csapatnak egy adott, a 

szakirodalomból vett szoftver projektet kell végrehajtania.  

Fontos, hogy a szimuláció során a Belbin és a sokoldalúság szerint kiválasztott csapatok között 

a legfőbb különbségek a csapat tagjai közti szinergiák és a csapat tagjainak képességei. Ezért a 

modellem szinte teljes egészében (Kosztyán, et al., 2020) munkáján alapszik (néhány 

kiegészítéssel), mert ebben a munkában is a szinergiák és a képességek hatását vizsgálták a 

projekt sikerességére különböző esetekben, így lehetőségem van ezzel a módszerrel a csapatok 

összehasonlítására a szinergiák és a képességek szintjeinek megadásával. Ennek a modellnek a 

központja az úgynevezett SMM mátrix, ahol rögzítésre kerülnek a megfelelő paraméterek, a 

feladat pedig egy Szinergia Szoftver Projekt Ütemezési Probléma (angolul Synergy Software 

Project Scheduling Problem = SSPSP), amely az 1.3.1-es fejezetben már ismertetett SPSP 

feladatokon túl a csapat tagjai közti szinergiákat is figyelembe veszi. A szimuláció megoldását 

a Kosztyán cikkében is bemutatott Hibrid Genetikus Algoritmus segítségével fogom elvégezni, 

amely lényegében egy genetikus algoritmus kombinálva egy globális optimalizáló módszerrel 
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(bővebben: 2.3.4-es fejezet). A megoldást megadó szoftverként a Matlab legújabb, R2020b 

verzióját használtam, mert ezen felületen a mátrixok könnyű kezelése mellett a genetikus 

algoritmusok is alkalmazhatók. 

2.3.1. Paraméterek meghatározása 

A szimuláció lényegében egy matematikai modellen alapszik, amelynek első lépése a 

paraméterek megadása. A Kosztyán munkájában megtalálható SMM mátrix paramétereinek 

megadásához a szakirodalmat és az abból lefolyt következtetéseket használtam fel. A 

paramétereket (Kosztyán, et al., 2020) alapján az alábbiak szerint adtam meg: 

 𝐸 = {𝑒1…𝑒𝑚} a tagok halmaza, ahol 𝑚 ∈ ℕ a csapat tagjainak száma. 

 Y egy szimmetrikus m x m-es mátrix, az úgynevezett Szinergia tartomány az SMM 

mátrixban, nem negatív természetes számokkal (𝒀 ∈ (ℝ+)𝑚𝑥𝑚), ahol 𝑖, 𝑗 = 1,2, … ,𝑚 

 [𝒀]𝑖,𝑗 > 1 esetén pozitív a szinergia, 

 [𝒀]𝑖,𝑗 = 1  esetén semleges a szinergia, és 

 0 < [𝒀]𝑖,𝑗 < 1 esetén negatív szinergia van minden i-dik és j-dik csapattag 

között 

 Természetesen mondhatjuk, hogy [𝒀]𝑖,𝑖 = 1 és [𝒀]𝑖,𝑗 = [𝒀]𝑗,𝑖 

 Bármely 휀 ⊆ 𝐸 részhalmazra megengedjük, hogy: 

�̅� ∶=

{
 
 

 
 

  

1,                                                                                   ℎ𝑎 |휀| ≤ 1 

√∏∏[𝒀]𝑖,𝑗
𝑖<𝑗𝑖,𝑗∈

 
𝜂

   𝑎ℎ𝑜𝑙 𝜂 =
|휀| ∙ (|휀| − 1)

2
, ℎ𝑎 |휀| > 1 

 

lényegében ez egy geometriai átlag az 휀 ⊂ 𝐸 részhalmaz tagjai közti 

szinergiájára. 

 Csak a Belbin féle csapat esetében megkülönböztetünk: 

𝐵𝐺 + 𝐵𝐶𝑆 + 𝐵𝑆𝑍 ⊂ 휀 

halmazokat, ahol 𝐵𝐺 – a gondolkodók halmaza; 𝐵𝐶𝑆 – a cselekvők halmaza és 𝐵𝑆𝑍 – 

a szociálisok halmaza 

𝐵𝐺 = {𝑒2, 𝑒3, 𝑒9} ;  𝐵𝐶𝑆 = {𝑒4, 𝑒7, 𝑒8} ; 𝐵𝑆𝑍 = {𝑒1, 𝑒5, 𝑒6} 

Továbbá: 

𝐵𝐺 ∩ 𝐵𝐶𝑆 ∩ 𝐵𝑆𝑍 ≠ ∅ 

 𝑆 = {𝑠1…𝑠𝑠} a képességek halmaza, ahol 𝑠 ∈ ℕ a képességek száma. 
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 Minden tagnak lehetnek képességeik, 𝑒𝑖-nek a képességei 

 𝑆(𝑒𝑖
 ) ∶= {𝑠1

(𝑖), . . . , 𝑠𝜌
(𝑖)} ⊂ 𝑆, ahol 𝜌 ∈ ℕ, 1 ≤  𝜌 ≤ 𝑠. 

 A modell kezeli a képességek szintjeit is: 𝑙(𝑒𝑖, 𝑠𝑘) egy nem negatív természetes szám, 

𝑒𝑖 tagnak az 𝑠𝑘 képességbeli szintje (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚, 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑠), tehát 

𝑠𝑘 ∈ 𝑆(𝑒𝑖) ⇔ 0 < 𝑙(𝑒𝑖, 𝑠𝑘). 

Ezek a szintek összeadhatók, ha például 𝑒𝑖1 és 𝑒𝑖2 együtt dolgoznak 𝑠𝑘 képességgel, 

akkor a közös munkájukat a képességeik szintjeinek összege és a tagok közti szinergia 

határozza meg: 

[𝒀]𝑖1,𝑖2 ∙ (𝑙(𝑒𝑖1 , 𝑠𝑘) + 𝑙(𝑒𝑖2 , 𝑠𝑘)) 

Nagyobb halmaz esetén 𝜖 ⊆ 𝐸 ez a következő egyenlet szerint néz ki: 

𝑙(휀, 𝜎𝑘) ∶= 𝑌 ∙∑𝑙(𝑒𝑖, 𝜎𝑘)

𝑖∈

 

 S egy m x s mátrix, az úgynevezett Képesség tartomány az SMM mátrixban, ahol 

[𝑺]𝑖,𝑘 ≔ 𝑙(𝑒𝑖, 𝑠𝑘). 

 𝐴 = {𝑎1…𝑎𝑛} a tevékenységek halmaza, ahol 𝑛 ∈ ℕ a tevékenységek száma.  

𝐴𝑐 ⊆ 𝐴 a kötelező tevékenységek halmaza és 𝐴− ∶= 𝐴\𝐴𝑐 a nem kötelező 

tevékenységek halmaza. A nem kötelező feladatokat ki lehet hagyni a projektből, vagy 

egy későbbi projektre lehet őket ütemezni. Az algoritmus kiválasztja a nem kötelező 

feladatok közül azt, amelyeket végre fog hajtani amellett, hogy az összes kötelező 

feladatot végrehajtja, így a modell végén végrehajtott feladatokat az 𝐴𝑐(𝑂) halmaz jelöli. 

Természetesen az 𝐴𝑐 ⊆ 𝐴𝑐(𝑂) ⊆ 𝐴 hozzárendelést meg kell tartani. 

 Minden feladat között van valamilyen függőségi kapcsolat ≺, ∼, →, a következő 

jelentésekkel minden 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑗 esetén: 

𝑎𝑖 ≺ 𝑎𝑗 szigorú függőséget jelent: 𝑎𝑗 nem kezdődhet el addig, amíg 𝑎𝑖 be nem 

fejeződött, 

𝑎𝑖 ~ 𝑎𝑗 a függőség hiányát jelenti: 𝑎𝑗 kezdését 𝑎𝑖 nem befolyásolja, 

𝑎𝑖 → 𝑎𝑗 egy rugalmas függőségi kapcsolatot jelent: az algoritmus eldönti, hogy (i) 𝑎𝑖 ≺

𝑎𝑗 vagy 𝑎𝑗 ≺ 𝑎𝑖 vagy (ii) 𝑎𝑖 ~ 𝑎𝑗 kapcsolat legyen 𝑎𝑖, 𝑎𝑗 között. Azt mondhatjuk, hogy 

(i) esetben 𝑎𝑖 → 𝑎𝑗 benne vannak a projektben, (ii) esetben pedig a projekten kívül 

vannak. 

Természetesen ≺ egy parciális hozzárendelés, amely kizárja az olyan ciklusokat, 

mint 𝑎1 ≺ 𝑎2 ≺ ⋯ ≺ 𝑎1, míg ∼ és → szimmetrikusak. 



 

37 

 A egy n x n-es mátrix, az úgynevezett Logikai tartomány, ahol a fentiek szerint: 

 𝑎𝑖 kötelező tevékenység, ha [𝐀]i,i = 1, és 

 𝑎𝑖 nem kötelező tevékenység, ha 0 < [𝐀]i,i < 1. 

 [𝐀]i,j  = 1 esetén 𝑎𝑖 ≺ 𝑎𝑗, 

 [𝐀]i,j  = 0 esetén 𝑎𝑖 ~ 𝑎𝑗, míg 

 0 < [𝐀]i,j < 1 esetén 𝑎𝑖 → 𝑎𝑗. 

 Az algoritmus átalakítja az egyes értékeket, úgymint 0 < [𝐀]i,i < 1 és 0 < [𝐀]i,j < 1, 

és a végső mátrix A(O) már csak 0-t és 1-t tartalmaz. 

 Az 𝑎𝑗 tevékenységhez szükséges képességeket 𝑆(𝑎𝑗) ∶= {𝑠1
(𝑗)
, … , 𝑠𝜌

(𝑗)
} ⊆ 𝑆 jelöli, ahol 

𝑗 = 1, 2, … , 𝑛; 1 ≤  𝜌 ≤ 𝑠. 

 Továbbá az 𝑎𝑗 tevékenység által megkövetelt minimum 𝑠𝑘 képesség szint egy nem 

negatív természetes szám: 𝐿(𝑎𝑗 , 𝑠𝑘) ∈ ℝ, továbbá 𝐿(𝑎𝑗 , 𝑠𝑘) ≤ 𝑙(휀, 𝑠𝑘), ahol 휀 ∈ 𝐸 az 

algoritmus által választott. Tehát: 𝑠𝑘 ∈ 𝑆(𝑎𝑗) ⇔ 0 < 𝐿(𝑎𝑗, 𝑠𝑘). 

 W egy s x n-es mátrix, az úgynevezett Munka Képzettsége tartomány, ahol [𝐖]k,j ≔

𝑤𝑘,𝑗 . Ez a minimális képzettség szintje, amit 𝑎𝑗 megkíván, vagyis 

[𝑊]𝑘,𝑗 ∶= 𝐿(𝑎𝑗, 𝑠𝑘). 

 M egy m x n-es mátrix, az úgynevezett Egyezés tartomány, ahol [𝑴]𝑖,𝑗 ∈ [0, 1] az 𝑒𝑖 

alkalmazott maximális (megengedett) munkaidő ráfordítása (elköteleződése) 𝑎𝑗 

tevékenységre. Természetesen [𝑴]𝑖,𝑗 = 1 esetén maximális a ráfordított idő, 0 <

[𝑴]𝑖,𝑗 < 1 esetén pedig a munkaidőnek [𝑴]𝑖,𝑗 értékével arányos hányada. 

 Az SSPSP megoldása egy n x m-es mátrix O (nem negatív valós számokkal), ahol az 

egyes elemek [𝑶]𝑗,𝑖 ≥ 0 mutatja az 𝑒𝑖  alkalmazott 𝑎𝑗  tevékenységhez való végső 

hozzárendelését. [𝑶]𝑗,𝑖 értéke a végső hányadát mutatja 𝑒𝑖  alkalmazott 𝑎𝑗  

tevékenységre fordított munkaidejének. [𝑶]𝑗,𝑖 ≤ [𝑴]𝑖,𝑗  és ∑ [𝑶]𝑗,𝑖 ≤ 1𝑛
𝑗=1  minden 

𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 és 𝑖 = 1,… ,𝑚 esetén betartandó. 

[𝑶]𝑖,𝑗-t néha 𝑎𝑗
𝑒𝑖-ként jelöljük. 

A paraméterek definiálása után meghatároztam azok lehetséges értékeit. A szimulációban a 

csoportok mindegyike kezdetben maximum 9 tagból áll az 5. táblázatban foglaltak szerint 

(természetesen majd az algoritmus kiválasztja a megfelelő csapatszámot), és ugyanazon 

képességekkel rendelkezhetnek (természetesen más szinteken). 
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A csapattagok közti szinergiákat az 1.4.1-es fejezet szerint határoztam meg, figyelembevéve, 

hogy ha a tagok között konfliktusok alakulhatnak ki, akkor az negatív szinergiaként, ha pedig 

erős köztük a kapcsolat, akkor az pozitív szinergiaként jelenik meg.  

A szükséges képességek tekintetében én kizárólag soft képességeket határoztam meg, hiszen 

ezek a projektek sikerességére nagyobb hatással vannak, mint a hard képességek. Az 5. táblázat 

során már láttunk számos soft képességet, melyek közül a releváns szakirodalmakban 

leggyakoribb 10 képességet választottam ki (ACM/IEEE, 2001) (McKinney & Denton, 2005) 

(Mazni, et al., 2018) alapján: 

 

 s1: Kommunikációs képesség 

 s2: Csapatjátékos hozzáállás 

 s3: Rugalmasság 

 s4: Elkötelezettség 

 s5: Problémamegoldó képesség 

 s6: Interperszonális képességek 

 s7: Elemzői gondolkodás 

 s8: Bizalom 

 s9: Vezetői képességek 

 s10: Kreativitás 

 

A képességek szintjei természetesen máshogyan fognak az egyes csapatok tagjaiban 

megjelenni, csak úgy, mint a tagok közti szinergiák. Néhány képesség kapcsolatban lehet a 

szinergiával (például interperszonális képességek), viszont a modellemben külön kezelem 

ezeket, mivel nem feltétlenül hatnak egymásra. Itt vegyünk egy olyan példát, ahol két tag 

interperszonális képességi magas szintűek, tehát jól kijönnek egy közösségben, könnyen 

barátkoznak, viszont egymással akár egy múltbeli probléma miatt nem jönnek ki jól, emiatt a 

közöttük lévő szinergia már alacsony szintű lesz. 

A paraméterek grafikus bemutatása helyett azok mátrix alapú formáját tartom fontosabbnak, 

mert azokat sokkal könnyebb kezelni, különösen agilis projektek esetében, ahol a 

tevékenységek sorrendje nem kötött (Kosztyán & Kiss, 2011). Véleményem szerint a mátrix 

struktúrák lényegesen jobban átláthatók, mint az egyéb grafikus elemek, főleg nagyszámú 

paraméter ábrázolásánál. Ezért a továbbiakban az összefüggéseket a grafikus ábrázolás helyett 

azok mátrix alapú formájával mutatom be. 

1. Belbin féle kiválasztás szerinti csapat 

A szimulációban a Belbin féle módszer szerint kiválasztott csapat egy olyan heterogén 

csoportszerepekkel rendelkező csapat, amely maximum a Belbin által előírt 9 különböző 

személyiségtípusú taggal rendelkezik, legalább 4, de legfeljebb 9 fős és a csapatban legalább 

van egy gondolkodó, egy cselekvő és egy szociális képességű tag. A csapat szinergiájára 

jellemző, hogy viszonylag erős és pozitív szinergia van a tagok között. Azonban (Chia, 2019) 

és (Serban, 2017) közleményeikben rávilágítottak a személyiségtípusok közötti szinergiákra, 
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és kiderült, hogy némelyek között erős és pozitív a szinergia, míg mások között konfliktusok 

alakulhatnak ki, így ott a köztük lévő szinergia inkább negatívvá válik. Tegyük fel, hogy egy 

alapvetően pozitív szinergiájú csapatról van szó, így két tag között pozitív a szinergia kivéve, 

ha köztük konfliktusok alakulnak ki, ezért ennek a csapatnak az esetében a szinergiák a tagok 

között (16/A ábra) az 

[𝒀]𝒊,𝒋 = {

1,5 , ℎ𝑎 𝑒𝑖 é𝑠 𝑒𝑗  𝑘ö𝑧ö𝑡𝑡 𝑒𝑟ő𝑠 𝑠𝑧𝑖𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑣𝑎𝑛

0,9 , ℎ𝑎 𝑒𝑖 é𝑠 𝑒𝑗  𝑘ö𝑧ö𝑡𝑡 𝑘𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑘𝑡𝑢𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑘𝑢𝑙 𝑘𝑖

1,2 , 𝑎 𝑡ö𝑏𝑏𝑖 𝑒𝑠𝑒𝑡𝑏𝑒𝑛

 

 egyenlet szerint értendők. 

 

e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 

CO PL ME IMP TW RI CF SH SP 

7. táblázat: A Belbin féle csapat tagjainak kódolása 

saját szerkesztés 

 

A csapattagok képességeiket illetően igen vegyesek. A 6. táblázatban már bemutattam, hogy 

milyen alapvető tulajdonságokkal rendelkeznek a Belbin féle személyiségtípusú tagok. 

(Kovács, 2018) összefüggéseket fedezett fel a Belbin féle személyiségtípusok és a Myers-

Briggs féle személyiségtípusok között, amely kutatás segítségével további soft képességeket 

tudtam meghatározni. Mivel a Belbin féle csapat egy önmenedzselő csapat, ezért az 

elkötelezettség minden tagnál megjelenik, valamint a köztük lévő kommunikáció is fejlett, ezért 

ez a képesség szintén minden tag esetében magasszintű, ahogyan van egyfajta vezetési 

képességük is (utóbbi a gondolkodó típusú tagoknál erősebb) (17/A ábra).  

2. Sokoldalúság szerint kiválasztott csapat 

Sokoldalúnak mondható egy csapat, ha a tagjai a lehető legtöbb képességgel és azokkal magas 

szinten rendelkeznek. A szimuláció során sokoldalúság szerint homogén egy projektcsapat, ha 

a fent felsorolt 10 képességből legalább 8-cal magas szinten rendelkezik a projektcsapat minden 

tagja. Alapvető gond a sokoldalú csapatoknál, hogy gyakran jelentkeznek konfliktusok a 

szerepkörök tisztázatlansága miatt. A szimuláció során törekedtem arra, hogy minél inkább 

valósághű sokoldalú csapatot hozzak létre, valamint a tagok szinergiáit is eszerint határoztam 

meg (16/B ábra). 

A képességek tekintetében a Belbin féle csapathoz hasonlóan itt is vegyes a csapat, ám itt a 

képességek sokkal magasabb szinten jelentkeznek a tagokban, illetve van a csapatban 2 szuper 

ember, akik minden felsorolt képességgel a legmagasabb szinten rendelkeznek. A tipikus 

sokoldalú csapat mellett törekedtem az agilitást is belevinni, így a személyiségtípusokat főleg 
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(Capretz, 2003) szerint határoztam meg. Szerinte ugyanis az agilis projektcsapat tagjainak 24%-

a ISTJ, 15% ESTJ személyiséggel rendelkezik a Myers-Briggs típusok alapján, ami további 2-

2 tag képességeit definiálja. A többi Myers-Briggs féle személyiségtípus csak elenyészően van 

jelen a csapatban. A maradék 3 ember során meghatároztam egy Tipikus vezetőt, aki általában 

minden csapatban benne van, egy Visszahúzódó zsenit, aki a kimagasló képességeivel került 

be a csapatba, illetve egy Tipikus szangvinikus személyiségű embert, aki a tipikus csapatjátékos 

szerepét tölti be. A tagok képességeit a Belbin féle csapathoz hasonlóan itt is a 

személyiségtípusokhoz határoztam meg (17/B ábra). Így a szuper emberek, az ESTJ és ISTJ 

személyiségű tagok, valamint a maradék 3 tag esetében is a megfelelő 10 képességének 

vizsgálatánál az ezekre a személyiségtípusokra jellemzőket vettem alapul. 

 

e1: Szuper ember 1 

e2: Szuper ember 2 

e3: Tipikus szangvinikus 

e4: Visszahúzódó zseni 

e5: Tipikus vezető 

e6: Tipikus ISTJ 1 

e7: Tipikus ISTJ 2 

e8: Tipikus ESTJ 1 

e9: Tipikus ESTJ 2 

8. táblázat: A sokoldalúság szerinti csapat tagjainak kódolása 

saját szerkesztés 

 

3. Főnök – beosztott típusú csapat 

A szimuláció során érdekes megvizsgálni, hogy ha egyik kiválasztási módszert sem követjük, 

akkor mi lesz a projekt végeredménye. Erre nagyon jó példa egy tipikus főnök – beosztott 

csapat, ahol a csapatvezető inkább parancsolgató/utasító jellegű, egyfajta főnök típus, de 

egyébként szakmailag nem kompetens, a beosztottak pedig állandóan rivalizálnak egymással 

és szintén nem rendelkeznek az elvárt képességek megfelelő szintjeivel. Emiatt a 

képességekben egyértelműen alul maradnak és azokban igen változatosak is a többi vizsgált 

csapathoz képest. Jellemző erre a csapatra, hogy némely ember a főnökkel van jóban, némely 

pedig ellent mond a főnök akaratának, így két kisebb csapatra, úgynevezett klikkekre bomlik a 

társaság. Így a csapattagok közti szinergia is vegyes lesz (16/C ábra), és inkább a klikkek 

között alakul ki pozitív szinergia, viszont a személyiségekből adódóan ott is meggyengül. 
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e1: Főnök 

Főnök szerint pozitív klikk Főnök szerint negatív klikk 

e2: Főnök barátja 1 e6: Munkakerülő 

e3: Főnök barátja 2 e7: Főnököt kioktató 

e4: Átlagos beosztott 1 e8: Gyenge képességű 

e5: Átlagos beosztott 2 e9: Főnökkel rivalizáló 

9. táblázat: A tipikus főnök - beosztott csapat tagjainak kódolása 

saját szerkesztés 

 

A képességek terén inkább közepesnek mondható a csapat (17/C ábra), ami könnyen okozhatja 

a projekt sikertelenségét, hiszen a feladatok által megkívánt szintet nem tudják teljesíteni. Ez 

egy tipikus nem agilis csapat, inkább olyan esetet példáz, ahol egy nem agilis csapat magát 

agilisnak mondja, viszont az összehasonlítás kedvéért szükséges megvizsgálni. 

4. Belbin szerint és Sokoldalúság szerint is homogénen kiválasztott csapat 

Első látásra abszolút győztesnek mondható csapat, amely ötvözi a Belbin féle és a sokoldalúság 

szerinti kiválasztás pozitív vonásait. Ebben a csapatban a tagok közti szinergia (16/D ábra) és 

a tagok képességei (17/D ábra) egyaránt magas szintűek. A csapat tagjaiban ugyancsak 

megjelennek a Belbin féle személyiségtípusok, ugyanakkor sokoldalúság szerint is megállják a 

helyüket. A személyiségtípusoknak megfelelően alakultak a szinergia viszonyok, a 

sokoldalúság szerint pedig a képességek. 

 

e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 

CO PL ME IMP TW RI CF SH SP 

10. táblázat: A Belbin és a sokoldalúság szerint is kiválasztott csapat tagjainak kódolása 

saját szerkesztés 

Kérdés vajon, hogy ez a két kiválasztási módszer egymással ötvözve jobban hozzájárul-e a 

projekt sikeréhez, avagy valamelyik tényező éppen ellenkezőleg fog hatni? 

Emlékezzünk, hogy ahol a szinergia tartomány értéke <1, ott negatív szinergia van, ahol > 1, 

ott pozitív szinergia van és ahol = 1, ott a tagok között nincs szinergia
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A B 

A B C D 

D C 

 

 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9   e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9   e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9   e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 

e1  0,9 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9  e1  0,8 0,8 0,7 1,0 0,7 0,7 1,0 1,0  e1  1,2 1,2 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8  e1  0,9 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9 

e2   0,9 0,9 1,2 0,9 1,5 1,2 0,9  e2   0,8 0,7 1,0 0,7 0,7 1,0 1,0  e2   0,8 1,0 1,0 0,7 0,7 1,2 0,8  e2   0,9 0,9 1,2 0,9 1,5 1,2 0,9 

e3    1,5 1,2 0,9 1,5 0,9 1,5  e3    0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8  e3    0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  e3    1,5 1,2 0,9 1,5 0,9 1,5 

e4     1,2 0,9 1,2 1,5 1,5  e4     0,7 1,0 1,0 0,7 0,7  e4     1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  e4     1,2 0,9 1,2 1,5 1,5 

e5      1,5 1,2 1,2 1,2  e5      0,7 0,7 1,0 1,0  e5      1,0 1,0 1,0 1,0  e5      1,5 1,2 1,2 1,2 

e6       0,9 1,5 0,9  e6       0,8 0,7 0,7  e6       1,0 1,0 0,7  e6       0,9 1,5 0,9 

e7        1,5 0,9  e7        0,7 0,7  e7        1,2 0,7  e7        1,5 0,9 

e8         1,5  e8         0,8  e8         0,7  e8         1,5 

e9           e9           e9           e9          

16. ábra: Tagok közti szinergiák (Szinergia tartomány (Y)) 

A: Belbin szerint kiválasztott csapat, B: Sokoldalúság szerint kiválasztott csapat, C: Tipikus főnökös csapat, D: Belbin és sokoldalúság szerint is kiválasztott csapat 

 

 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10   s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 

e1 1,0 1,0 0,7 1,0 0,3 1,0 0,3 0,3 1,0 0,3  e1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

e2 0,7 0,3 0,3 0,8 1,0 0,3 1,0 0,3 0,3 1,0  e2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

e3 0,7 0,3 0,3 0,8 1,0 0,3 1,0 0,3 0,3 0,3  e3 1,0 1,0 0,4 0,4 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 

e4 0,7 0,3 0,6 1,0 0,3 0,3 0,3 1,0 0,3 1,0  e4 0,7 0,6 1,0 0,9 1,0 0,7 1,0 0,7 0,6 1,0 

e5 1,0 1,0 0,3 0,8 0,3 1,0 0,3 0,3 0,7 0,3  e5 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 0,8 1,0 0,7 1,0 0,9 

e6 1,0 0,6 0,4 0,8 0,3 1,0 0,3 0,3 0,3 1,0  e6 0,6 0,6 0,8 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 0,8 1,0 

e7 0,7 0,3 0,4 1,0 0,3 0,3 0,3 1,0 0,3 0,3  e7 0,6 0,6 0,8 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 0,8 1,0 

e8 0,7 0,4 1,0 1,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,3  e8 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 0,7 

e9 0,7 0,3 0,3 0,8 1,0 0,3 1,0 0,3 0,3 1,0  e9 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 0,7 

                       

 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10   s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 

e1 1,0 1,0 0,4 1,0 1,0 0,4 1,0 0,4 1,0 0,9  e1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

e2 0,1 0,8 1,0 1,0 0,2 0,2 0,2 1,0 0,2 0,2  e2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

e3 0,3 1,0 1,0 1,0 0,4 1,0 0,3 0,4 0,2 0,3  e3 1,0 1,0 0,4 0,4 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 

e4 0,5 0,8 0,7 0,7 0,4 0,6 0,7 0,5 0,3 0,6  e4 0,7 0,6 1,0 0,9 1,0 0,7 1,0 0,7 0,6 1,0 

e5 0,7 0,5 0,8 0,6 0,3 0,8 0,4 0,3 0,3 0,6  e5 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 0,8 1,0 0,7 1,0 0,9 

e6 0,9 0,9   0,5 1,0 0,6 0,3 0,6 0,5  e6 0,6 0,6 0,8 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 0,8 1,0 

e7 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 0,8 1,0 0,7 1,0 0,9  e7 0,6 0,6 0,8 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 0,8 1,0 

e8 0,3 0,2 0,6 0,2 0,3 0,7 0,2 1,0  0,2  e8 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 0,7 

e9 0,6 0,5 0,2 0,2 1,0 0,9 1,0 0,5 1,0 1,0  e9 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 0,7 

17. ábra: A tagokhoz rendelt képességek (Képesség Tartomány (S)) 

A: Belbin szerint kiválasztott csapat, B: Sokoldalúság szerint kiválasztott csapat, C: Tipikus főnökös csapat, D: Belbin és sokoldalúság szerint is kiválasztott csapat
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A szimulációban a csapatok által elvégzendő projekt egy általános szoftver projekt egyik 

sprintje, amelyet (Kosztyán, et al., 2020) tanulmányban olvashatunk (fontos, hogy egy általános 

projektre és nem egy agilis projektre fókuszáljunk, hiszen az a kérdés, hogy egy agilis csapat 

hogyan viselkedik egy általános projekt környezetben). A sprint a szoftver termék készítéséről 

szól, amely véleményem szerint a legfontosabb része a projektnek, hiszen itt van szükség 

leginkább a csapat tagjainak képességeire és a csapatmunkára ahhoz, hogy a csapat meg tudja 

csinálni a követelményeknek megfelelő terméket, adott időn és költségen belül. A projekt ezen 

feladata során a vevői egyeztetések letárgyalását a megadott időtartamon belül valósítják meg, 

azonban a vevő ebben az esetben nem része a projektfeladatot megoldó csapatnak. Ez a sprint 

a következő feladatokból áll: 

 

A felépítés követelményei a1 Tervezés/Követelmények 

Hozzáadott funkció "A" a2 

Megvalósítás 

Hozzáadott funkció "B" a3 

Hozzáadott funkció "D" a4 

Hozzáadott funkció "C" a5 

Hozzáadott funkció "E" a6 

Hozzáadott funkció "G" a7 

Extra funkció "F" a8 

Kiegészítő funkció "A" a9 

A tulajdonságok hangolása "A" a10 

Integrációs teszt a11 
Ellenőrzés 

Hibajavítás a12 

Szoftverátadás a13  

11. táblázat: A szimulációs projekt feladatai 

saját szerkesztés (Kosztyán, et al., 2020) alapján 

 

A projekt ütemezése szempontjából megkülönböztetünk kötelező és nem kötelező feladatokat, 

valamint a feladatok közötti függőségi kapcsolatokat, mint ahogy a modell is leírja. Mivel a 

függőségi kapcsolatokat lekönnyebben mátrix struktúra szerint érthetjük meg, így ezt az 

ábrázolási módot tartom előnyben (18. ábra), de a könnyebb megértés kedvéért úgynevezett 

tevékenység csomópontú hálóval (AOA háló) is ábrázolom (19. ábra). A mátrix főátlójában 

olvashatjuk a kötelező ([𝐀]i,i = 1) és a nem kötelező (0 < [𝐀]i,i < 1) feladatokat, a mátrix 

többi metszetében pedig az egyes feladatok közötti kapcsolatokat ([𝐀]i,j értékétől függően). 
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 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 

a1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0    

a2  1,0        1,0    

a3   1,0       1,0    

a4    0,6      1,0    

a5     1,0     1,0    

a6      1,0    1,0    

a7       0,8   1,0    

a8        1,0  0,5    

a9         1,0 1,0    

a10          1,0 1,0   

a11           1,0 1,0 1,0 

a12            1,0 1,0 

a13             1,0 

18. ábra: A szimulációs projekt feladatainak függőségi kapcsolat mátrixa 

saját szerkesztés (Kosztyán, et al., 2020) alapján 

 

 

 

19. ábra: A szimulációs projekt feladatainak függőségi kapcsolat AOA hálója 

saját szerkesztés (Kosztyán, et al., 2020) alapján 

 

A fenti ábrákból láthatjuk, hogy a Hozzáadott funkció "D" (a4) és a Hozzáadott funkció "G" 

(a7) nem kötelező feladatok, valamint az Extra funkció "F"(a8) és A tulajdonságok hangolása 

"A" (a10) feladatok között rugalmas kapcsolat van. Az egyes tevékenységekhez viszont nem 

csak időadatok tartoznak, hanem képesség adatok is, amik a feladatok elvégzéséhez 

szükségesek (Munka Képzettsége tartomány). Ezeket is legkönnyebben a 20. ábrán bemutatott 

mátrix struktúrán keresztül érthetjük meg: 
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 w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 

a1 3,8 3,5 2,2 3 1,5 3,1 2,1 2,4 3,5 2,7 

a2 1,8 1,7 3,3 3 3,2 1,7 2,1 1,6 1,2 3,8 

a3 1,6 1,7 3,1 2,5 2,8 1,7 2 1,4 1,4 3,6 

a4 1,8 1,7 3,5 3 3,4 1,7 2,4 1,5 1,2 3,8 

a5 2,1 1,7 3,2 3 3,2 1,7 2,1 1,6 1,5 3,4 

a6 2 1,7 3 2,5 3 1,7 2,2 1,8 1,4 3,6 

a7 1,6 1,7 3 1,5 3,5 1,7 2 1,6 1,2 3,5 

a8 2,5 2,3 3,5 3 3,1 1,9 2,1 1,4 2,1 3,9 

a9 2 1,8 3,6 2,4 3,6 2,1 2 1,5 1,8 3,5 

a10 3,1 2,6 3,2 3,4 3,9 2,5 1,8 3,5 3 1,8 

a11 1,8 2,2 2,5 3,4 2,7 1,9 3,5 3 3 1,7 

a12 3,1 3 3,8 3,1 3,7 3 3,8 1,7 2 1,6 

a13 3,5 3,9 1,8 2,1 1,5 3,2 1,8 3,6 3,4 1,5 

20. ábra: A szimulációs projekt feladatai és a hozzájuk szükséges képességek 

 

Ha összegezzük az egyes tevékenységekhez tartozó képességeket, akkor láthatjuk, hogy közel 

azonos „mennyiségű” képesség szükséges mindegyikhez, de jelentősen eltérő arányban. Az egy 

feladathoz tartozó maximális képesség elméletileg 9 lehetne, ha a rajta dolgozó összes ember 

adott képessége maximális. Azonban nem biztos, hogy a csapat akkor lesz a legsikeresebb, ha 

9 ember van benne, viszont a minimális létszám 4, hiszen 3 ember már nem tud egyhangúlag 

dönteni, mert ott a tagok közti személyes kapcsolatok már túl erősen befolyásolják a döntéseiket 

(Hazrati, 2009). Ezért ebben a mátrixban az egyes metszetek ([𝐖]𝑘,𝑗) maximális értéke 4, 

feltételezve, hogy már 4 ember is elég a projekt befejezéséhez. Amennyiben 1 ≤ [𝐖]𝑘,𝑗 < 2, 

úgy azt mondhatjuk, hogy a k-dik képesség j-dik feladatra nézve „kevésbé szükséges”. Ha 2 ≤

[𝐖]𝑘,𝑗 < 3, akkor k-dik képesség j-dik feladatra nézve „szükséges”, míg [𝐖]𝑘,𝑗 ≥ 3 esetén k-

dik képesség j-dik feladatra nézve „nagyon szükséges”. 

Egy elmélet szerint a személyiségtípusokat központba helyező csapatok esetében az 

úgynevezett siló-csapat valósul meg, amely során minden tag a személyiségtípusának 

megfelelő feladatot végzi csak el. Ezzel szemben a képességközpontú kiválasztási módszerek 

esetében az úgynevezett keresztfunkcionális csapat struktúra valósul meg, amely során minden 

tag minden feladatban részt vesz, így hozzáadva a képességeiket az összes feladathoz. 

(Csilinkó, 2020) Természetesen utóbbi esetben a költségek jóval túlléphetik azt, ami a siló 

típusú csoportok esetében felmerülhet.  

Véleményem szerint a keresztfunkcionális csapatok még így is agilisabbak, mivel ott minden 

tag a maximálisan rendelkezésére álló idejét a projektre fordítja, ezért a dolgozatomban mind a 
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személyiségtípusokat központba helyező csapatok mind pedig a képességközpontú kiválasztási 

módszerek esetében minden tag részt vesz az összes feladatban, így az erőforrás-korlát minden 

esetben ugyanaz lesz, amit az úgynevezett Egyezés tartomány (M) szemléltet (21. ábra). Ezzel 

elérem, hogy a szimuláció során a csapatok esetében csak a szinergiákban és a képességekben 

legyenek különbségek. Természetesen az egyes tagoknak az egyes feladatokhoz való optimális 

hozzárendelését majd a szimulációs program határozza meg. 

 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 

e1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

e2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

e3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

e4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

e5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

e6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

e7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

e8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

e9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

21. ábra: A szimulációs projektcsapatok elköteleződése a feladatokhoz (erőforrás-korlát) 

 

A modell eredményét az Eredmény tartományban (O) láthatjuk majd, és ezalapján, illetve a 

célfüggvények értékei alapján következtethetünk majd a megfelelő csapatlétszámra, illetve a 

tagoknak a feladatokhoz való hozzárendelésére. Az egyesített tartományok együtt adják az 

SMM mátrixot, amelyeket a 4-7. mellékletben ábrázoltam. A szimulációhoz szükséges 

paraméterek definiálása után nézzük azok összefüggéseit: 

 Az 𝑎𝑗 (𝑗 = 1, 2, … , 𝑛) tevékenység által megkövetelt összes, ráfordított 

munkaszükséglet emberi erőforrásban kifejezve:  

𝐴𝑗 ∶=∑𝑎𝑗
𝑒𝑖

𝑚

𝑖=1

 

 Az 𝑎𝑗  tevékenység által megkövetelt teljes illesztett ráfordított munkaszükséglet: 

𝐸𝑗 ≔

(∑ 𝑤𝑘,𝑗
𝑆

𝑘=1
) ∙ (∑ 𝑎𝑗

𝑒𝑖
𝑚

𝑖=1
)

𝑌
𝑗

=

∑ (𝑤𝑘,𝑗 ∙∑ 𝑎𝑗
𝑒𝑖

𝑚

𝑖=1
) 𝑆

𝑘=1

𝑌
𝑗

 

ahol 휀𝑗 ∶= {𝑒𝑖 ∈ 𝐸 ∶  0 < 𝑎𝑗
𝑒𝑖} az 𝑎𝑗  tevékenységen dolgozó tagok halmaza. 

 Az aj tevékenység időtartamát – ami függ a neki szánt erőforrásoktól – az 𝑎𝑗
𝑑𝑢𝑟(𝑶) 

függvény jelöli. Az 𝑎𝑗 kezdési ideje 𝑎𝑗
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑶), befejezési ideje pedig 𝑎𝑗

𝑒𝑛𝑑(𝑶) és 

𝑎𝑗
𝑒𝑛𝑑(𝑶) = 𝑎𝑗

𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑶) + 𝑎𝑗
𝑑𝑢𝑟(𝑶).  
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 Minden alkalmazott rendelkezik egy résszel a projektben (lásd az Egyezés Tartományt 

(M)). Ezt a mennyiséget az 𝑒𝑖
𝑤 jelöli minden 𝑒𝑖 alkalmazott esetében: 

𝑒𝑖
𝑤 ∶=∑[𝑂]𝑗,𝑖

𝑛

𝑗=1

 

Ennek a maximuma az 𝑒𝑖  alkalmazott maximális elkötelezettsége a projekt iránt, amit 

𝑒𝑖
𝑚𝑎𝑥𝑤 jelöl: 

𝑒𝑖
𝑚𝑎𝑥𝑤 ∶=∑[𝑀]𝑖,𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Tehát: 0 ≤ 𝑒𝑖
𝑤 ≤ 1 mellett ∑ [𝑂]𝑗,𝑖

𝑛
𝑗=1 ≤ 1. 

 Az 𝑒𝑖 alkalmazott havi fizetését 𝑒𝑖
𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦 

jelöli. A szimuláció során minden csapattag 

fizetése egységes, mert így a csapat is egységesebb lesz. 

 A projekt időtartamát a 𝑝𝑑𝑢𝑟 vagy TPT (teljes átfutási idő (=angolul: Total Project 

Time)), a költségét pedig a 𝑝𝑐𝑜𝑠𝑡 vagy TPC (teljes költség (=angolul: Total Project 

Cost)) jelöli. 

 Ha összegezzük az aj tevékenységhez tartozó összes alkalmazott összes 

hozzárendelését, akkor megkapjuk az alkalmazottak által az aj tevékenység során 

elvégzett munka összegét 𝐴𝑗
𝑤: 

𝐴𝑗
𝑤 =∑∑([𝑶]𝑗,𝑖 ∙ [𝑺]𝑖,𝑘) =∑([𝑶]𝑗,𝑖 ∙ ∑[𝑺]𝑖,𝑘

𝑠

𝑘=1

)

𝑚

𝑖=1

𝑠

𝑘=1

𝑚

𝑖=1

 

 Ugyanígy az alkalmazottaknak a tevékenység során hozzáadott munkája 𝐸𝑗
𝑤 

𝐸𝑗
𝑤 =∑∑[𝑶]𝑗,𝑖

𝑠

𝑘=1

∙ [𝑺]𝑖,𝑘 ∙ [𝑾]𝑗,𝑘

𝑚

𝑖=1

 

 A tevékenységek időtartama így a következőként változik: 

𝑎𝑗
𝑑𝑢𝑟(𝑶) ∶=

𝐴𝑗

𝐴𝑗
𝑤 =

∑ [𝑶]𝑗,𝑖
𝑚
𝑖=1

∑ ∑ ([𝑶]𝑗,𝑖 ∙ [𝑺]𝑖,𝑘)
𝑠
𝑘=1

𝑚
𝑖=1

 

 A képességek és a szinergia figyelembevételével az aj tevékenység hozzáadott 

időtartama: 

�̅�𝑗
𝑑𝑢𝑟(𝑶) =

𝐸𝑗

𝐸𝑗
𝑤 =

(∑ ∑ [𝑾]𝑗,𝑘 ∙ [𝑶]𝑗,𝑖
𝑠
𝑘=1

𝑚
𝑖=1 )/𝑌

𝑗

∑ ∑ [𝑶]𝑗,𝑖
𝑠
𝑘=1 ∙ [𝑺]𝑖,𝑘 ∙ [𝑾]𝑗,𝑘

𝑚
𝑖=1

 

 Az aj tevékenység kezdeti ideje pedig: 

𝑎𝑗
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 = {

0,                                                   ℎ𝑎 ∄ 𝑎𝑖 ∈ 𝐴,  𝑎𝑖 ≺ 𝑎𝑗

𝑚𝑎𝑥{𝑎𝑖
𝑒𝑛𝑑(𝑶) ∶  𝑎𝑖 ≺ 𝑎𝑗}        𝑒𝑔𝑦é𝑏𝑘é𝑛𝑡 
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 Feltételezzük, hogy a teljes projekt kezdési ideje 0. 

 Ezek alapján már meghatározható a projekt teljes átfutási ideje (TPT): 

𝑇𝑃𝑇 ≔ 𝑝𝑑𝑢𝑟 = 𝑚𝑎𝑥{𝑎𝑗
𝑒𝑛𝑑(𝑶) ∶  𝑗 = 1,… , 𝑛} , 

ami ebben az esetben minimális: nincs olyan algoritmus, amely megengedi, hogy 𝑎𝑗
  

előbb elkezdődjön, mint 𝑎𝑗
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 és 𝑝𝑑𝑢𝑟 időtartamnál korábban befejeződjön, ezért 

meghatároztunk 𝑎𝑗
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑶)𝑚𝑖𝑛-t és 𝑇𝑃𝑇𝑚𝑖𝑛-t. Azonban fontos leszögezni, hogy a 

gyakorlatban nem minden feladat kezdődik el 𝑎𝑗
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑶)𝑚𝑖𝑛 időben (például erőforrás 

hiány miatt), ezért a mi algoritmusunk megengedi, hogy 𝑎𝑗
  később kezdődjön el, mint 

𝑎𝑗
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑶)𝑚𝑖𝑛, úgy mint: 

𝑎𝑗
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑶)𝐴𝐿𝐺 ≥ 𝑎𝑗

𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑶)𝑚𝑖𝑛 

ahol be van tartva, hogy 𝑎𝑗
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑶)𝐴𝐿𝐺 a valódi kezdési ideje 𝑎𝑗

 -nak. Tehát 

�̅�𝑗
𝑑𝑢𝑟(𝑶)𝐴𝐿𝐺 = �̅�𝑗

𝑑𝑢𝑟(𝑶)min   , 𝑎𝑗
𝑒𝑛𝑑(𝑶)𝐴𝐿𝐺 = 𝑎𝑗

𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑶)𝐴𝐿𝐺 + �̅�𝑗
𝑑𝑢𝑟(𝑶)𝐴𝐿𝐺, és 

𝑎𝑗
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑶)𝐴𝐿𝐺 ≥ {

0,                                                   ℎ𝑎 ∄ 𝑎𝑖 ∈ 𝐴,  𝑎𝑖 ≺ 𝑎𝑗

𝑚𝑎𝑥{𝑎𝑖
𝑒𝑛𝑑(𝑶)𝐴𝐿𝐺 ∶  𝑎𝑖 ≺ 𝑎𝑗}        𝑒𝑔𝑦é𝑏𝑘é𝑛𝑡 

 

Emellett még: 

𝑇𝑃𝑇𝐴𝐿𝐺 ≥ 𝑇𝑃𝑇𝑚𝑖𝑛   

A 

(𝑎1
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑶)𝐴𝐿𝐺  , … , 𝑎𝑛

𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑶)𝐴𝐿𝐺) 

sorrendet tervezett kezdési időnek (angolul: scheduled start time (SST) nevezzük. 

 A projekt összeköltsége (TPC) függ a tagok közötti szinergiától. A pozitív szinergia 

csökkenti, a negatív szinergia növeli a projekt átfutási idejét és persze ezáltal az 

összeköltségét is. A költség a tagok fizetésének felel meg az adott munkára való 

elköteleződésük szerint. A költség, ami a szinergiát is figyelembe veszi, az úgynevezett 

𝑇𝑃𝐶𝑠𝑦𝑛, ami pedig nem veszi figyelembe, az pedig az úgynevezett 𝑇𝑃𝐶𝑛𝑜𝑠𝑦𝑛: 

𝑇𝑃𝐶𝑠𝑦𝑛 = 𝑇𝑃𝐶 ∶= 𝑝𝑐𝑜𝑠𝑡 =∑ 

𝑚

𝑖=1

∑(𝑒𝑖
𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦

× [𝑶]𝑗,𝑖 × [𝑴]𝑗,𝑖 × �̅�𝑗
𝑑𝑢𝑟(𝑶))

𝑛

𝑗=1

 

𝑇𝑃𝐶𝑛𝑜𝑠𝑦𝑛 =∑ 

𝑚

𝑖=1

∑(𝑒𝑖
𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦

× [𝑶]𝑗,𝑖 × [𝑴]𝑗,𝑖 × 𝑎𝑗
𝑑𝑢𝑟(𝑶))

𝑛

𝑗=1
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2.3.2. Korlátok felállítása 

Az SSPSP futtatása során néhány korlátot be kell tartanunk ahhoz, hogy a célunknak megfelelő, 

valós eredményt kapjunk, amivel elégedettek lehetünk: 

 A projekt sikerességének méréséhez be kell vezetnünk a korlátozásokhoz szükséges 

konstansokat, úgymint: 

 A projekt eredményének minimális értéke: 𝐶𝑠 

 A projekt költségének maximális értéke: 𝐶𝑐 

 A projekt idejének maximális értéke: 𝐶𝑡 

C1: Minden tevékenység elvégzéséhez legalább egy tag munkájára szükség van: 

𝐴𝑗
𝑤 > 0 , 𝐸𝑗

𝑤 > 0           ∀𝑗 = 1, 2, … , 𝑛. 

C2: Egy adott tevékenységhez szükséges képességek halmaza legyen részhalmaza az adott 

tevékenységet végző személyek képességeinek az uniójának: 

∀ 𝑎𝑗 ∈ 𝐴
𝑐(𝑂) 𝑒𝑠𝑒𝑡é𝑛: 𝑆(𝑎𝑗) ⊆ ⋃ 𝑆(𝑒𝑖).

{𝑖 ∶ 0<[𝑶]𝑗,𝑖}

 

C3: Nem lehet olyan tag, aki a projekthez tartozó maximális hozzárendeltségét (erőfeszítését) 

túllépi: esetünkben azonban számos feladat nem oldható meg egymás után. Ezért definiáltuk 

𝑒𝑖
𝑤𝑜𝑟𝑘(𝜏)-t (𝜏 ≥ 0), amely megmondja, hogy 𝑒𝑖 alkalmazott hány feladatot láthat el 

párhuzamosan 𝜏 időtartam alatt: 

𝑒𝑖
𝑤𝑜𝑟𝑘(𝜏) = ∑ [𝑶]𝑗,𝑖  .

{𝑗  |  𝑎𝑗
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑶)𝐴𝐿𝐺≤ 𝜏 ≤ 𝑎𝑗

𝑒𝑛𝑑(𝑶)𝐴𝐿𝐺 ,  𝑎𝑗∈𝐴
𝑐(𝑂)} 

 

C4: A projekt teljes score értékének (TPS) nagyobbnak kell lennie, mint 𝐶𝑠. Ehhez legyen a 

megvalósított 𝑎𝑖 ∈ 𝐴
𝑐(𝑂) tevékenységek score értéke 𝕊𝑖 ∶= [𝑨]𝑖,𝑖 és a kihagyott 𝑎𝑖 ∈ 𝐴\𝐴

𝑐(𝑂) 

tevékenységek score értéke 𝕊𝑖 ∶= 1 − [𝑨]𝑖,𝑖 (𝑖 = 1, 2, … , 𝑛). Ebben az esetben: 

𝑇𝑃𝑆 ∶= √∏𝕊𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

≥ 𝐶𝑠  . 

C5: A túlóra nem megengedett. Ehhez először definiáljuk 𝑒𝑖 alkalmazott 𝜏-ra vonatkozó 

túlóráját (0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑝𝑑𝑢𝑟): 

𝑜𝑣𝑒𝑟𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖(𝜏) = {
𝑒𝑖
𝑤𝑜𝑟𝑘(𝜏) − 𝑒𝑖

𝑚𝑎𝑥𝑤            ℎ𝑎 𝑒𝑖
𝑤𝑜𝑟𝑘(𝜏) − 𝑒𝑖

𝑚𝑎𝑥𝑤 > 0

0                                            𝑒𝑔𝑦é𝑏𝑘é𝑛𝑡 
  , 

𝑒𝑖 alkalmazott teljes túlórája: 
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𝑒𝑖
𝑜𝑣𝑒𝑟 ∶= ∫ 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖(𝜏) 𝑑𝜏  ,

𝜏=𝑝𝑑𝑢𝑟

𝜏=0

 

a teljes túlóra így: 

𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟 =∑𝑒𝑖
𝑜𝑣𝑒𝑟  ,

𝑚

𝑖=1

 

így tehát a teljes túlóra: 

𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟 = 0  . 

C6: A projekt teljes költségének (TPC) 𝐶𝐶 alatt kell lennie: 

𝑇𝑃𝐶 ∶= 𝑝𝑐𝑜𝑠𝑡 ≤ 𝐶𝑐  . 

C7: A projekt teljes átfutási idejének (TPT) 𝐶𝑡 alatt kell lennie: 

𝑇𝑃𝑇 ∶= 𝑝𝑑𝑢𝑟 ≤ 𝐶𝑡  . 

C8: A tagok száma ne legyen kisebb, mint a csapat minimális létszáma 𝑒𝑖
𝑚𝑖𝑛: 

 𝑚 ≥ 𝑒𝑖
𝑚𝑖𝑛 . 

C9: Csak a Belbin féle kiválasztás szerinti csoportok esetében (A és D): a Belbin féle 

kiválasztás szerint minden szerepkörből legalább 1 tagnak a csapatban kell lennie: 

𝐵𝐺 ∪ 𝐵𝐶𝑆 ∪ 𝐵𝑆𝑍 ⊂ 휀 

2.3.3. Célfüggvények megadása 

A modell célfüggvényeit a projekt sikerességének definíciója ihlette. Ezalapján természetes, 

hogy a projekt összköltségét (TPC) és teljes átfutási idejét (TPT) minimalizálni, a projekt 

céljának értékét (TPS) pedig maximalizálni kell: 

𝑇𝑃𝑇 → 𝑚𝑖𝑛 

𝑇𝑃𝐶 → 𝑚𝑖𝑛 

𝑇𝑃𝑆 → 𝑚𝑎𝑥 

A minimális átfutási időt, illetve a minimális költséget a nem szükséges feladatok elhagyásával 

lehet elérni, míg a maximális score értéket úgy, hogy az összes feladatot teljesítjük. Ha a 

feladatunk megkívánja, hogy minden projekt sikerkritériumot teljesítsünk, akkor egy többcélú 

problémát kell megoldanunk a következő szerint: 

𝑧 ∶= 1 − √(
𝐶𝑡 − 𝑇𝑃𝑇

𝐶𝑡 − 𝑇𝑃𝑇𝑚𝑖𝑛
) ∗ (

𝐶𝑐 − 𝑇𝑃𝐶

𝐶𝑐 − 𝑇𝑃𝐶𝑚𝑖𝑛
) ∗ (

𝑇𝑃𝑆 − 𝐶𝑠
𝑇𝑃𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑠

)
3

  → 𝑚𝑖𝑛 

betartva a C1 – C9 korlátokat. 
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2.3.4. Hibrid genetikus algoritmus 

A bemutatott többcélú optimalizálás általános számítási módszerrel nem megoldható. Ezen 

mátrixalapú projektek szoftveres támogatására genetikus algoritmusokat alkalmazó programok 

készültek, melyek képesek kezelni a nagyszámú projektvariációkat is (Kosztyán, et al., 2010).  

Ezek az eljárások a természetet alapul vevő, a mesterséges intelligencia algoritmusai, amelyek 

a természetes öröklődés és fajfennmaradás elvén alapulnak. Az evolúcióban létezik egy 

populáció, amely Egyedekből áll. Ezen Egyedek tulajdonságait azok génei kódolják. Az 

Egyedek megpróbálnak a lehető legjobban alkalmazkodni a változó környezetükhöz, ám ez 

nem mindegyiknek sikerül ugyanolyan mértékben. A természetes szelekció során azok az 

Egyedek kikerülnek a populációból, akik nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a 

környezetükhöz. A bent maradt Egyedek génei öröklődnek: ivaros szaporodás esetén a szülők 

géneinek kombinációja fogja adni az utódjaik géneit, ivartalan szaporodás esetén pedig az utód 

egy egyszerű másolat, melynek génjeit véletlen változások módosíthatják (mutáció). Az így 

kialakult új populációban is megjelenhetnek olyan Egyedek, amelyek tulajdonságai nem elegek 

ahhoz, hogy fennmaradjanak, így ők szintén kiesnek majd. (Borgulya, 2004, pp. 16-18) 

A genetikus algoritmusok ennek a természetes evolúciós folyamatnak a számítógépbe történő 

programozásai, amelyek ugyanolyan módszerrel találják meg az optimális populációt, ahogyan 

azt a természet is csinálja. Az eljárás kezdete egy alappopuláció, amelyet a program értékel egy 

előre megadott szempontok szerint (fitneszfüggvény), majd az evolúciós folyamatokkal 

(mutáció, rekombináció és szelekció) újabb populációt alakít ki és ezeknek a tulajdonságait is 

összeveti a megadott szempontokkal. Ez egy ciklikus folyamat, amely akkor áll meg, ha egy 

kívánt feltétel teljesül (pl.: a generációk száma eléri a kívánt értéket). (Borgulya, 2004, p. 19) 

A szimulációs modell esetében a genetikus algoritmus megadja az optimális csapatösszetételt 

a feladatok elvégzésének hatékonysága szempontjából. Maga az alkalmazott genetikus 

algoritmus egy vegyes-egészértékű genetikus algoritmus, amely kezeli a modellben lévő 

folytonos és bináris változókat is egyaránt. Jelen esetben minden feladatra meg kell a Logikai 

tartományt (A) az Eredmény tartományt kezdeti értékekkel (O) és a Tervezett kezdési időt 

(SST), amelyek majd a kromoszómákat fogják alkotni (22. ábra). A genetikus algoritmus 

programozása nem egyszerű feladat, de a Matlab Globális Optimalizáló bővítménye a 

segítségünkre volt. 

A populáció megadása az SMM mátrix szerint történt. A kezdeti Eredmény tartomány értékeit 

1-re állítottuk be, az algoritmus a maximális erőforrás kapacitásról kezdte az iterációs lépéseit.  
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A fitneszfüggvényt esetünkben egy összetett függvény alkotja. A függvény során egy vektorba 

rendeztük az erőforrás-korlátra ható tényezőket, azaz a Logikai tartományt (A) az Eredmény 

tartományt (O) és a Tervezett kezdési időt (SST), amelyek így egy, a genetikus algoritmus 

filozófiájában az úgynevezett kromoszómát alkotnak:  

 

22. ábra: Egy kromoszóma szerkezete 

forrás: szerkesztés (Kosztyán, et al., 2020) alapján 

 

A kromoszóma vektorja 𝑢 + (𝑚 + 1)𝑛 elemű lesz, ha 𝑢 a bizonytalan feladatok és függőségek 

száma, 𝑚 a tagok száma és 𝑛 a tevékenységek száma. A kromoszóma első része a döntési rész 

bináris számokkal. A második része az eredmény rész – pozitív valós számokkal a [0, 𝑒𝑚𝑎𝑥𝑤] 

tartományon –, amely kitölti majd az Eredmény tartomány sorait és oszlopait. A kromoszóma 

utolsó része az ütemezési rész, pozitív valós számokkal. A reprodukciós fázisban a populáció 

független tagjai kiválnak és rekombinálódnak, így alkotnak meg utódokat a következő 

generációhoz. A szülők véletlenszerű módon választódnak ki a populációból. Két szülő 

kiválasztódása során a kromoszómáik rekombinálódnak, jellemzően a keresztezés és a mutáció 

mechanizmusait alkalmazva. A mutációt általában egy elemre alkalmazzák a populáció 

diverzitásának biztosításának érdekében. 

A Szelekciós operátor az egyik legfontosabb része a genetikus algoritmusnak. Elsőként egy 

lehetséges megoldást kell kiválasztanunk, de mivel a mi esetünkben sok lehetséges megoldás 

adódhat, így egy verseny szelekciós mechanizmust használunk. Ebben az esetben a lehetséges 

szülők közül kiválasztjuk azokat, amelyek a legmegfelelőbbek számunkra és ezekből lesznek 

majd a következő generáció szülői. A mi esetünkben a versenyek számát 10-ben határoztuk 

meg. A G. generáció kiválasztott kromoszómáinak készletét SG-vel jelöljük. 

Definiáltunk egy úgynevezett „elit népességet”, amely a populáció garantált túlélési aránya a 

következő generációra vonatkozóan. Ez nálunk 5%, ami azt jelenti, hogy minden generációban 

lesz 5% „elit utód”, akik fennmaradnak. 

A Rekombináció-mutáció arány meghatározza – az elit utódok kivételével – az egyes 

populációk azon hányadát, amelyek rekombinációs utódokból állnak. Ha ez a megoszlás 1, az 

azt jelenti, hogy az elit utódok kivételével az összes utód a rekombináció eredménye, míg, ha 
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ez a szám 0, akkor az összes utód az elit utódok kivételével a mutáció eredménye. A mi 

esetünkben ez a hányad 0,8, ami azt jelenti, hogy az elit utódok kivételével az utódok 80%-ban 

rekombináció és 20%-ban mutáció eredményei. Ez is biztosítja, hogy a szakirodalomnak is 

eleget tegyünk, azaz, hogy a rekombinációs legyen a genetikus algoritmus fő művelete. 

(Borgulya, 2004, p. 23) 

A Rekombinációs operátor során a kiválasztott (megoszlott) kromoszómákat használjuk. Mivel 

a kromoszómáknak van egy bináris és két folytonos részük, ezért kétféle rekombinációs 

funkciót kell kombinálni. A folytonos részeknél az aritmetikai rekombinációt alkalmazzuk, 

ahol az utód a két szülő fitneszfüggvénytől függő súlyozott számtani átlagának eredménye. Ez 

jól működik a folytonos részeknél, viszont bináris esetben nem alkalmazható, ezért ebben az 

esetben az uniformális rekombinációt alkalmazzuk. Ebben az esetben viszont léteznek 

megvalósító szülők és nem megvalósító szülők. Ezért azt feltételezzük, hogy a megvalósító 

szülők dominanciája tízszer nagyobb, így az algoritmus 10-szer gyakrabban fog megvalósító 

szülőket alkalmazni. Az így létrejött utódok génjeinek meghatározása után meg kell szüntetni 

a kizárt feladatok követelményeit és a függőségi kapcsolataikat. A G-dik generáció utódjainak 

kromoszóma halmazát CG(SG)-vel jelöljük. 

A Mutációs operátor két lépésből áll, amely közül az első általános és az egész kromoszómára 

kiterjedő rész. Első lépésben az operátor véletlenszerűen kiválasztja a kromoszóma azon részét, 

amely képes a mutálódásra. Mi ezt 0.01-nek választottuk. A második lépésben a kromoszóma 

két részre bontható: az operátor kicseréli a bináris szakaszokon lévő számokat (a kromoszóma 

0.01 hányadán) 0-ról 1-re vagy 1-ről 0-ra, valamint a folytonos szakaszokon az operátor 

véletlenszerűen változtatja meg a kromoszóma értékeit. A mutációs operátor használatát 

követően a kizárt feladatok követelményeit és feladattól való függőségüket meg kell szüntetni. 

A G-dik generáció utódjainak mutálódott kromoszóma halmazát MG(SG)-vel jelöljük 

A következő generáció: a régi populáció során végzett mutáció és rekombináció során az 

algoritmus kiválasztja a legjobb N=100 egyedet, akik az következő új generációt fogják alkotni. 

Megállási kritérium: a genetikus algoritmus akkor áll meg, ha elérjük a generáció maximális 

egyedszámát (N=100), vagy ha a legjobb fitneszfunkciójú generáció és az algoritmus által 

kiválasztott generáció közti különbség kisebb, mint a megengedett legnagyobb érték (10-8). 

A genetikus algoritmus eredményének finomítására a Nelder-Mead optimalizálási eljárást 

használtuk. Ez az optimalizálási eljárás csak természetes számokat változtat meg, úgymint az 

Eredmény tartomány (O) és az SST értékeket. 

A hibrid genetikus algoritmus eredménye véletlenszerűen változhat, ezért szükséges annak 

validálása. Ezt a következő eljárásokkal tettük meg: 
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- Elsőként kalibráltuk a GA-hoz szükséges generációk számát, az elit népességet, a 

szelekciós hányadot, a rekombináció-mutáció arányt és a populáció méretét. A 

választott értékeket úgy határoztuk meg, hogy a további változások ne befolyásolják 

jelentősen az eredményeket. Hiper paramétereket használtunk ott, ahol a konvergencia 

a legjobb volt. 

- Hasonlóképpen kalibráltuk az iterációs számot. Mi ezt 100-ra állítottuk be. 

- A véletlenszerűen változó elkerülése elkerülése érdekében a GA-kat 40-szer hajtottuk 

végre, és meggyőződtünk arról, hogy az utolsó részben kapott fitnesz függvény nem 

változik az iterációk között. 

- És nem utolsó sorban Nelder-Mead optimalizálást használtunk a kromoszóma folytonos 

részének finomítására. 

2.3.5. A modell eredménye 

A szimulációs programot a Matlab R2020b verziójában futtattam. Maga a kezdeti szimulációs 

fájl tartalmazza a paraméterek meghatározását, a vonatkozó egyenleteket a 2.3.1-es fejezetből, 

a korlátokat a 2.3.2-es fejezetből, a célfüggvényeket a 2.3.3-as fejezetből, valamint a genetikus 

algoritmust a 2.3.4-es fejezet szerint.  

Elsőként a már a 4-7. mellékletben ismertetett SMM mátrix paramétereinek beolvasása történt, 

amelyet a Matlabban a 4 csapatnak megfelelően egy 4 dimenziós mátrixként adtam meg. A 

dimenziók jelölése és a jelentésük a következőket jelentik: 

 (:,:,1): Belbin féle csapat kezdeti SMM mátrixa 

 (:,:,2): Sokoldalú csapat kezdeti SMM mátrixa 

 (:,:,3): Főnökös csapat kezdeti SMM mátrixa 

 (:,:,4): Sokoldalú Belbin csapat kezdeti SMM mátrixa 

Az így létrehozott .mat fájlt a load(’fájlnév’) paranccsal olvastattam be. Az SMM mátrix 

eredményét (O tartomány) minden csapat esetében genetikus algoritmussal határoztam meg az 

alábbi funkció megadásáva: 
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PSM=symm(SYM,salaries,const,typefcn) 

ahol:  symm: az importált .mat fájl neve, 

SYM: a megfelelő dimenzió (:,:,1); (:,:,2); (:,:,3); (:,:,4) 

salaries: minden tag esetében = 1, (matlabban: ones(9,1)) 

const: sympercentt, sympercentc, sympercents 

typefcn: 0 = max TPS,1 = min TPT, 2 = min TPC, 3 = együttes célok 

 

Az eredmény mátrixokat az 8-11. melléklet tartalmazza, amelyekben a tagoknak a feladatokhoz 

való hozzárendeléseit olvashatjuk. Minden csapat létszáma és a tagoknak a feladatokhoz való 

hozzárendelése a 4 célfüggvény szerint változhat, így mind a négy csapatra 4-4 féle optimális 

csapatszám, illetve hozzárendelés létezik. A program futtatása során kiderült, hogy mind a 4 

csapat esetében minden esetben 9 az optimális létszám. Ez azzal magyarázható, hogy igen erős 

korlátokat állítottam be, valamint, hogy a projekt feladataihoz szükséges erőforrások magasak. 

Érdemes a későbbiekben ezt gyengébb erőforrás-szükségletekkel is vizsgálni, de ebben az 

esetben az optimális csapatlétszám a maximális 9. Ezzel szemben a tagoknak a feladatokhoz 

való hozzárendelése során gyakorta vannak igen kis értékek. Ez a gyakorlatban nem biztos, 

hogy működik, ám a GA szerint ez a megoldás egy optimális megoldás. A modell továbbá 

megadja a feladatok optimális kezdési idejét (például a 23. ábrán a Belbin csapat Gantt-

diagramját a maximális TPS tekintetében). 

 

23. ábra: A Belbin féle csapat Gantt-diagramja maximum TPS mellett 

 

A hibrid genetikus algoritmus megadja továbbá a minimális időtartamot, minimális költséget, 

illetve a maximális score értéket, köszönhetően a globális optimalizálási eljárásnak. Ezeket a 

Matlab segítségével határoztam meg a következő funkció megadásával: 
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solve_problems_belbin(filename,n,s,CT,CC,CS,typefcn) 

ahol:  filename = az importált .mat fájl neve, 

n: tagok száma, 

s: képességek száma, 

CT, CC: 0,7-1-ig 0,05-ös lépésközzel (0.7:0.05:1), 

CS: 0-0,3-ig 0,05-ös lépésközzel (0:0.05:0.3), 

typefcn: 0 = max TPS,1 = min TPT, 2 = min TPC, 3 = együttes célok 

 

Az így kiimportált .csv fájlt egy ingyenesen hozzáférhető szoftverrel az RStudio.cloud 

statisztikai programmal értékeltem ki.  

Elsőként a csapatok strukturális hatásait vizsgáltam a projekt sikerességére. Itt 

varianciaanalízis során meghatároztam a csapatok által elvégzett szimulációs projekt idő (24. 

ábra), költség (25. ábra), score (26. ábra) és az együttes célok (27. ábra) értékinek átlag 

szerinti összehasonlítását. Ezzel megvizsgáltam, hogy a négy, különböző struktúrájú csapat 

közül melyik bizonyul sikeresebbnek az idő, a költség, a score érték, valamint az együttes célok 

terén.  

 

24. ábra: A szimulációs csapatok TPT szerinti összehasonlítása 

 

Már a struktúra átfutási időre gyakorolt hatásának vizsgálatánál egyértelműen a 4-es számú 

csapat, a sokoldalú Belbin csapat teljesít a leghatékonyabban, hiszen esetükben figyelhető meg 

a legkisebb átfutási idő. Az is szembetűnő, hogy a 3-mas számú, nem agilis csapat, a főnökös 

átlagosan közel kétszer hosszabb idő alatt teljesíti a projektet, mint a Sokoldalú Belbin. 

Struktúra tekintetében a Belbin, illetve a Sokoldalú csapatok (1,2) közel azonos módon 

teljesítettek az átfutási idő tekintetében, ami a struktúra béli hasonlóságok miatt adódik. 



 

56 

 

25. ábra: A szimulációs csapatok TPC szerinti összehasonlítása 

 

A projekt összköltségét tekintve hasonló a helyzet az átfutási időhöz képest. Itt is abszolút első 

helyen áll a Sokoldalú Belbin csapat, amely a kimagasló szinergiájával és képességeivel a 

legkisebb költséggel oldotta meg a projektet. A nem agilis, 3-mas számú Főnökös csapat 

teljesített a legrosszabbul. Azonban itt már nagyobb a differencia a Belbin féle (1) és a 

Sokoldalú csapat (2) között. Itt a Sokoldalú csapat bizonyult jobbnak a strukturális hatásokat 

tekintve. 

 

26. ábra: A szimulációs csapatok TPS szerinti összehasonlítása 

 

A projekt score értékének a tekintetében azonban meglepő, hogy a leggyengébb teljesítményt 

a Sokoldalú csapat nyújtotta, míg a többi csapat esetében ez a szám átlagosan azonos. Azonban 

jelentős eltérés a teljesítményt illetően nincs. Vélhetően a megengedett feladatok közti 

függőségi kapcsolat miatt lett gyengébb a Sokoldalú csapat. 
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27. ábra: A szimulációs csapatok összehasonlítása az Együttes célok tekintetében 

 

Az együttes célok tekintetében a Sokoldalú Belbin csapat szintén megelőzte a többit. Ez 

betudható annak, hogy míg a TPT és TPC átlagok során a Sokoldalú Belbin csapat fölényben 

volt, addig a TPS érték tekintetében közel azonos értékek születtek. Így a TPT és TPC értékek 

egyértelműen meghatározták az együttes célok eredményét (ebben az esetben az RStudio 

vizuális megjelenítése a kis értékek miatt nem volt elegendő a szemléltetéshez, ezért Excelben 

ábrázoltam az átlagokat). 

A csapatok szinergiáinak hatását a projekt sikerességére vonatkozóan a legcélszerűbb 

regresszióelemzés útján meghatározni, mivel ezzel vizsgálható az, hogy milyen irányban és 

mennyivel változik a TPT, TPC a csapatok szinergiájának változásával konstans TPS mellett. 

A csapatok szinergiáit a modellben bemutatott geometriai átlaggal számoltam ki minden 

esetben. A szinergiák megváltoztatása után megvizsgáltam, hogy ezzel milyen irányba és 

mennyivel változnak a sikerkritériumok közül az átfutási idő (28. ábra) és a projekt költsége 

(29. ábra), állandó score érték mellett.   
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28. ábra: TPT alakulása a csapatok szinergiájának változásakor 

 

 

29. ábra: TPC alakulása a csapatok szinergiájának változásakor 

 

Látható, hogy a szinergia változásával továbbra is fennmarad a Sokoldalú Belbin csapat előnye 

a többivel szemben. A legfontosabb megállapítás azonban az, hogy a szinergia változásával 

drasztikusan képes változni a TPT és a TPC is, főleg, ha a szinergiák megromlanak a csapat 

tagjai között. Ezért fontos, hogy a tagok közti szinergiát ne hagyjuk megromlani, mert ez 

könnyen okozhatja a projekt sikertelenségét. 

A szimuláció eredményeként elmondható, hogy a legjobban teljesítő csapat a Sokoldalú Belbin 

kiválasztással létrehozott csapat. Bár a score érték vizsgálatánál a Sokoldalú csapat teljesített 

jobban, az eredményekből világosan látszik, hogy mind költség, mind időtartam szempontjából 

a Sokoldalú Belbin csapat jóval felülmúlta a többi csapatot. 
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2.4. A szimulációs eredmények összegzése 

A szimuláció során megvizsgáltuk, hogy a szakirodalom szerint javasolt két fő kiválasztási 

módszerrel kiválasztott csapatok közül melyik bizonyult a legjobbnak egy szimulált szoftver 

projekt során. Az eredmények azt mutatták, hogy a soft képességek magas szintjei pozitívabb 

hatással vannak a projekt sikerességére, mint a külön személyiségtípusok megléte. Azonban, 

ha a magas szintű soft képességek mellé érvényesül a Belbin féle kiválasztás is, akkor azzal 

javíthatjuk az agilis csapat sikerességének esélyét. Ezzel szemben a magát agilisnak mondó, de 

nem agilis Főnök-beosztott struktúrájú csapat lényegesen rosszabbul teljesített, mint a többi 

csapat. Összességében szimuláció során bizonyosságot nyert, hogy mind a Belbin féle 

kiválasztás, mind a sokoldalúság szerinti kiválasztás pozitívan befolyásolja az agilis projekt 

csapat sikerességét. Tehát a hipotézisekre adott válaszom a következő: 

H1.1: A Belbin szerint kiválasztott heterogén személyiségtípusú tagokból álló agilis projekt 

csapat nagyobb mértékben növeli a szoftver projektek sikerességét! 

Ez az állítás a sokoldalúság szerint kiválasztott csapattal szemben hamis. Szintén hamis az 

állítás a sokoldalú Belbin csapattal szemben. Azonban a Főnökös csapathoz képest a Belbin 

féle csapat jobban teljesített, így ebben az esetben az állítás igaz. 

H1.2: A sokoldalúság szerint kiválasztott magas szintű soft képességekkel rendelkező tagokból 

álló agilis projekt csapat nagyobb mértékben növeli a szoftver projektek sikerességét! 

Ez az állítás mind a Belbin féle, mind a két kiválasztási módszert figyelmen kívül hagyó, 

Főnökös csapat esetében igaz, azonban a sokoldalú Belbin csapattal szemben hamis. 

H2.1: A Belbin szerint és sokoldalúság szerint is egyaránt kiválasztott, heterogén 

személyiségtípusú és magas szintű soft képességekkel rendelkező tagokból álló agilis projekt 

csapat nagyobb mértékben növeli a szoftver projektek sikerességét! 

Ez az állítás az összes többi csapattal szemben igaz, hiszen ez a csapat teljesített a legjobban 

minden tekintetben. 

H2.2: A tipikus Főnök-beosztottak hierarchia szerint kiválasztott alacsony szinergiájú és soft 

képességű, magát agilisnak mondó csapat nagyobb mértékben csökkenti a szoftver projektek 

sikerességét! 

Ez az állítás is igaz, hiszen mint láttuk, a Főnökös csapat teljesített a legrosszabbul az összes 

csapat közül. 
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3. AGILIS CSAPATOK A GYAKORLATBAN 

A 2. fejezetben bemutatott szimuláció során megállapítást nyert, hogy melyik kiválasztással 

érhetjük el a csapat legnagyobb sikerességét. Kutatásom során fontosnak tartottam, hogy a 

szimuláció eredményét tovább vigyem és felhasználjam egy valós környezetben történő agilis 

csapat kiválasztásra. Erre a környezetre a veszprémi Continental Hungary Kft. Fejlesztési 

Központját (VED) választottam. Választásomat kétféle ok indokolja: a Continental az egyik 

legnagyobb autóipari beszállítóként képviselteti magát, másrészről pedig az a megtiszteltetés 

érhet, hogy én is ennek a cégnek a munkavállalója vagyok. Ennek okán szeretném elősegíteni 

a céget abban, hogy támpontot adok az agilis csapatok kiválasztásához a cégen belül.  

3.1.A Continental bemutatása 

A Continental egy német tulajdonú multinacionális vállalat, amelynek székhelye Hannoverben 

található. Az autóipar neves képviselőjeként számos autógyártó beszállítójaként képviselteti 

magát a világon. Mottója: „Let your ideas shape the future” egy igazán innovatív és hatékony 

társaságot vezet minden nap a közös célok elérése felé. Jövőbeli célja (víziója) a mobilitás és a 

szabadság megteremtése (Az Ön mobilitása. Az Ön szabadsága. A mi kézjegyünk. (Continental, 

2020a)), amelyet különböző missziós tevékenységekkel ér el. Küldetése (missziója) 4 területre 

fókuszál: 

 Biztonság: zéró baleset  

 Információ: időmegtakarítás, növekvő kényelem 

 Környezet: tiszta levegő 

 Mobilitás: mindenki számára elérhető mobilitás (Continental, 2020b) 

A Continentalon belül minden alkalmazott 4 érték szerint dolgozik – Bizalom, A győzelem felé 

vezető út, Szabad cselekedetek, Mindenki egyért – amelyek a vállalti kultúra alapját képezik. 

(Continental, 2020c) 

3.1.1. A vállalat története 

Magát a Continental céget 1871-ben, Hannoverben alapították. A társaság fő feladata már 

kezdetben is a gumiabroncs gyártás és az egyéb autóipari berendezések gyártása volt. Az 

ágaskodó ló 1882-ben lett a társaság logója és azóta is meghatározó szimbólumként jelenik meg 

az egész világon. Az első német vállalat, aki pneumatikus gumiabroncsokat kezdett gyártani 

már az 1890 -es évektől. Az 1900-as években további sikereset ért el a vállalat. 1967-ben már 
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saját tesztpályával rendelkezett. Ma már a világ 4. és Európa 2. legnagyobb autóipari 

beszállítójaként tartjuk nyilván. A cég az egész Földön megtalálható, több mint 500 

telephellyel. A közel negyed millió munkavállaló több, mint fele Európában dolgozik. 

Magyarországon 1991-től képviselteti magát és ma 8 városban, összesen 10 telephellyel van 

jelen az országban. (Continental, 2020d) „A Continental cégcsoport 10 magyarországi 

telephelyének egyike a veszprémi gyár, amely 25 éve kezdte meg termel ő tevékenységét. A 

vállalat közel 2600 munkavállalójával a világ valamennyi autógyártója részére, magas 

minőségben állít elő gépjármű menetbiztonsági rendszerekhez különböző szenzorokat. A cég 

gyártási kapacitása folyamatosan bővül, kutatás-fejlesztési tevékenysége is fejlődik. Saját 

Fejlesztési Központja és Kelet Európa legnagyobb tesztpályája van, ahol az elektronikus 

vezérlésű fékrendszerek (ABS, ESC) és azok komponenseinek fejlesztésén és tesztelésén közel 

600 fejlesztőmérnök dolgozik. Központjuk teljes körű projektfelelőse az ESC-rendszereknek, 

beleértve más lokációk, így a frankfurti központ koordinálását is - melynek köszönhetően a 

Continental vevőit teljes mértékben Veszprémből szolgáljuk ki a világ minden részén. 

Szenzorfejlesztési csoportunk az intelligens akkumulátor szenzor (IBS) tervezésének 

kompetencia központja. A gyár évek óta Veszprém megye egyik legeredményesebb vállalata 

és legnagyobb munkáltatója. (Continental, 2020e) 

3.1.2. A Continental veszprémi projektjei 

Az autóipar neves beszállítójaként a Continental megannyi autógyártó cég ellátási láncában 

részt vesz. Az európai autóipari piac igényeit magas minőségben kielégítve a veszprémi 

Continental Hungary Kft. számos terméket gyárt, amelyeket ezen a piacon értékesít. A 

Continental által gyártott és forgalmazott termékeket azonban minden esetben az adott piac 

szabja meg. A vevőink ezért különleges igényekkel fordulnak hozzánk, amely vevői igényeket 

a cég a projektjein keresztül elégít ki.  

 

 

30. ábra: A Termék életciklusa Gate-ekkel kiegészítve 

 

Veszprémben a vevői projektek megvalósításának alakulását egy jól felépített folyamaton, a 

Termék Életciklusán (PLC = Product Life Cycle) keresztül követhetjük végig (30. ábra). A 

PLC az egész projektet projekt részekre bontja. Minden egyes projektrész csak az előtte levő 
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részek elfogadása után kezdődhet el. Minden projektrész elfogadást Gatenek hívunk. Egy 

projekt a vevői követelmények megértésével és elfogadásával, azoknak finomításával 

kezdődik. Ezt követi a prototípus legyártása, amelyet még tovább fejlesztünk egészen addig, 

amíg a vevőnek megfelelő terméket kapunk. Ha ez megtörténik és a vevő is elfogadja, utána 

kezdődik el a tömeggyártás. A tömeggyártás végén a projekt lezárásával zárul a projekt. A 

projekt során a PLC szinteknek megfelelően, azokkal együtt változik a készítendő termék 

anyagának életciklusa (MLC = Material Life Cycle), amely során a termék állapotáról kapunk 

információt. Az MLC státuszok lényegében egyfajta mérföldkövek, amelyek során 

folyamatosan ellenőrizhetjük a termék helyzetét a prototípustól a széria gyártásig. Minden 

MLC státusz során előre definiált feladatokat kell végrehajtani. A prototípus elkészítése és 

fejlesztése MLC20 – MLC60 szint között megy végbe, a szériagyártás pedig MLC65 – MLC80 

között. Minden egyes MLC státusz során a feladatok teljesítése a V-modell szerint történik (31. 

ábra). A követelmények termékbe való átültetése alapvetően 3 szinten történik: Funkció 

szinten, Rendszer szinten és Szoftver szinten. Az egész projektfolyamatot végig kíséri a 

szervezet Projektmenedzsment részlege, akik a projektek sikerességéért felelősek. Őket 

támogatja a Mérnökség, a Gyártás, a Piackutatás és K+F, az Eladásmenedzsment és az 

Ügyfélmenedzsment, akikkel összedolgozva sikerre viszik a vállalat projektjeit. 

 

 

31. ábra: V-modell a Continentalnál 

 

Először a vevői követelmények feldolgozása történik. Ha ez megvan, utána a rendszer 

követelményeket tisztázzuk le, majd a rendszerhez kapcsolódó szoftver követelményei is 

listába kerülnek. A követelmények letisztázása után a termék megalkotása történik. Ez a lépés 

akkor van kész, ha először megfelel a szoftver követelményeknek, utána a rendszer 
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követelményeknek és végül a vevői követelményeknek is. Ezután az adott MLC szintű terméket 

ki lehet szállítani a vevőnek. A kiszállítási és a vevői ellenőrzési folyamatot nevezzük 

releasenek. Minden ilyen release során dől el, hogy az adott MLC szintű termék megfelel-e a 

vevőnek, vagy sem. Ha megfelel, akkor a termék tovább léphet a következő MLC szintre. 

Mint láthattuk, a Continental veszprémi projektjeire alapvetően a V-modell jellemző, amelyet 

eddig sikerrel alkalmaztunk. Azonban a közelmúltban megjelentek olyan vevők, akik vagy 

nagyon gyakorta változtatták a kéréseiket, vagy pedig kifejezetten kérték, hogy a cég agilis 

módszerekkel valósítsa meg a projektjeiket. Ezek miatt az agilis projektek nagy hangsúlyt 

kaptak a cégen belül. Ennek okán a megfelelő agilis csapat létrehozásával ezeket az agilis 

projekteket könnyedén sikerre lehetne vinni. 

3.2.A lehetséges tagok kérdőív alapú csoportosítása 

Az agilis projektek sikeres végrehajtásához szükség van megfelelően kiválasztott agilis projekt 

csapatok. A szimuláció során kapott eredményem (lásd: 2. fejezet), tükrében már tudom, hogy 

a Sokoldalú Belbin csapatok teljesítenek a legjobban. Az agilis csapatok kiválasztásának 

szükségesség okán megvizsgálom, hogy a Continental veszprémi telephelyén lévő, projekteken 

dolgozó kollegák képességeinek és személyiségtípusainak vizsgálatával létre tudok-e hozni 

ilyen Sokoldalú Belbin csapatokat. Ezt célszerűen online kérdőíves vizsgálattal tettem meg a 

COVID-19 pandémia miatt, mert így biztonságosabban tudtam elvégezni a szükséges 

vizsgálatokat. A tagok közti szinergiákat a kutatásom során nem volt alkalmam meghatározni, 

mivel azokat online kérdőíves vizsgálattal nem lehet kielégítően megvizsgálni, ahhoz 

mindenképpen offline megfigyelés és interjúk szükségesek. Ezeknek a végrehajtása 

véleményem szerint túl nagy kockázattal járt volna a személyi biztonságra nézve, ezért a 

következőkben a lehetséges tagok személyiségtípusait, soft képességeik szintjeit és demográfiai 

adatait vizsgáltam. 

3.2.1. Az alkalmazott kérdőív 

A szakirodalmak alapján összeállított kérdőív (12. melléklet) alapvetően 3 fő részből állt: 

1) Személyiségtípusok meghatározása 

2) Soft képességek meghatározása 

3) Demográfiai adatok 

Az 1). részben a szakirodalomban fellelhető Belbin féle kérdőívet (Belbin Test, 2020) 

használtam fel, amely összesen 7 kérdésből áll és mindegyik kérdéshez tartozik külön-külön 8 
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válaszlehetőség. Mindegyik kérdéshez a 9. válaszlehetőséget a specialista személyiségtípusra 

vonatkozóan én csatoltam hozzá. A kitöltőnek 10 pontot kell elosztania egy kérdés során a 9 

válaszlehetőséghez úgy, hogy az adott válaszlehetőséget mennyire érzi magára jellemzőnek. 

Eloszthatja több válaszra, de egy válaszra is. A lényeg, hogy kérdésenként ne lépje túl a 

maximális 10 pontot és így a kérdőív végén a maximális 70 pontot. 

A 2). rész során a soft képességeket azonosítottam. Ez a rész összesen a 10 soft képesség alapján 

10 alrészre tagolható és mindegyik képességhez 10 kérdés tartozik, így összesen 100 kérdést 

kell megválaszolnia a kitöltőnek. Mindegyik soft képességhez tartozó kérdéseket szakirodalom 

alapján állítottam össze a 12 táblázatban leírtak szerint. Valamelyiket egy az egyben átvettem 

a releváns szakirodalomból, de volt olyan is, amelyet saját magam fogalmaztam meg, 

támaszkodva a releváns szakirodalomban leírtakra. Az egyes kérdéseket 5-ös Likert skálán 

kellett értékelniük a kitöltőknek, mivel minden vonatkozó szakirodalom ezt a skálát használta. 

Ha az adott kérdésre 1 a válasz, akkor azzal a kitöltő egyáltalán nem ért egyet, míg 5 esetében 

teljesen egyetért vele. A szakirodalmi kérdéseket gyakran tagadóként tettem fel annak 

érdekében, hogy minél változatosabb kérdőívet kapjunk. Ezért a tagadó kérdéseket a kiértékelés 

során ellentétes irányban pontoztam, azaz, ha valaki nem értett egyet a kérdéssel, akkor kapta 

meg a kérdésre adandó maximális 5 pontszámot. Ezeket a 12. melléklet kérdései közül 

pirossal emeltem ki! 

A 3). részben a kitöltők demográfiai adatait gyűjtöttem össze a statisztikai vizsgálatokhoz. 

Mivel a csoportosításhoz, majd a teljesítményértékeléshez szükséges tudnom a kitöltők nevét, 

ezért a kitöltés nem anonim módon történt. Emellett a kitöltő kora, jelenlegi foglalkozása 

mellett fontos volt, hogy a kitöltő egy lehetséges agilis csapatban milyen szerepet töltene be, 

mivel a hard képességek szerinti diverzitás biztosítja a csapat nagyobb tudásbéli terjedelmét. 

12. táblázat: A kérdőív soft képességek részének szerkesztéséhez felhasznált irodalmak 

 

Soft képesség fajtája Alkalmazott szakirodalom 

Kommunikációs képesség (Puggina & Paes da Silva, 2014), (Washington, 2017) 

Csapatjátékos hozzáállás (Questionpro, 2020), (CleverSavers, 2014) 

 Rugalmasság (Barak & Levenberg, 2016), (Gabrys, et al., 2018) 

 Elkötelezettség (Hayday, 2020), (QuestionPro, 2020) 

Problémamegoldó képesség (Tsai, 2010) 

Interperszonális képességek (Psychometric Test, 2013) 

Elemzői gondolkodás (Reid, et al., 2014) 

Bizalom (Glaeser, et al., 2020), (Dietz & Hartog, 2006) 

Vezetői képességek (Joiner & Josephs, 2007) 

Kreativitás (Kumar, et al., 1997) 
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3.2.2. A kérdőív kiértékelése 

A kérdőíves vizsgálat során a Continental veszprémi telephelyének 20 munkatársát 

választottam ki lehetséges agilis csapatok kialakítására. A 3.2.1-es fejezetben és a 12. 

mellékletben bemutatott kérdőív segítségével azonosítottam a 20 kiválasztott ember 

személyiségtípusát (13. táblázat) és soft képességeik szintjét (14. táblázat). A kérdőívet kitöltő 

személyek általános demográfiai adatain (15. táblázat) túl megvizsgáltam, hogy van-e 

összefüggés a személyek életkora, neme, a vállalatnál eltöltött idejük és a személyiségtípusaik, 

soft képességeik szintjei között (33. ábra). Ezenkívül megvizsgáltam, hogy a személyek 

személyiségtípusai és soft képességeik szintjei között milyen összefüggés van (32. ábra). 

Továbbá megvizsgáltam, hogy a vizsgált személyek kívánt agilis csapatbéli munkaköre és 

személyiségtípusaik, soft képességeik szintjei között van-e összefüggés (34. ábra). 

A személyiségtípusok kiértékelése során a Belbin-féle kérdőívben (Belbin Test, 2020) 

ismertetett módszerrel határoztam meg az egyes személyek személyiségtípusait (13. táblázat). 

Az egyes személyek személyiségtípusaikban igen sokoldalúak az alacsony mintaszámhoz 

képest, de főleg a Csapatmunkás (TW) személyiségtípus dominál. Ezzel párhuzamosan 

elmondható, hogy a személyek soft képességeinek szintjeit megvizsgálva a csapatjátékos 

hozzáállás egyértelműen a legjellemzőbb a vizsgált személyek sokaságára nézve.  

  
PL RI CO SH ME TW IMP CF SP  

Ötletadó Erőforrás kereső Koordináló Szabályozó Elemző Csapatjátékos Megvalósító Befejező Specialista 

1 0 7 3 36 15 3 0 0 6 

2 0 30 0 30 0 10 0 0 0 

3 0 11 9 12 0 15 7 0 1 

4 3 0 0 0 15 16 11 23 2 

5 3 20 14 12 3 15 3 0 0 

6 0 14 3 15 3 14 12 9 0 

7 7 1 0 0 21 17 10 13 1 

8 5 1 0 15 12 7 14 11 3 

9 4 6 2 13 0 21 5 19 0 

10 12 4 3 0 0 24 8 19 0 

11 3 12 6 7 7 14 12 5 4 

12 1 8 10 8 0 22 5 13 3 

13 9 12 0 4 0 29 16 0 0 

14 4 13 8 19 3 8 12 1 0 

15 0 5 11 14 8 13 15 4 0 

16 2 3 2 13 17 3 14 14 2 

17 4 8 12 0 0 28 12 6 0 

18 3 3 4 16 4 13 14 8 6 

19 22 6 9 2 0 2 8 18 3 

20 9 10 7 6 6 5 14 8 5 

Σ 91 174 103 223 114 279 192 171 35 

13. táblázat: A vizsgált személyek személyiségtípusai 

 



 

66 

 
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 vv 

 Kommunikáció Csapatjátékos 

hozzáállás 

Rugalmasság Elkötelezettség Problémamegoldó 

képesség 

Interperszonális 

képességek 

Elemzői 

gondolkodás 

Bizalom Vezetői 

képességek 

Kreativitás  

1 0,8 0,8 0,74 0,8 0,74 0,66 0,6 0,68 0,8 0,74 7,36 

2 0,66 0,74 0,54 0,6 0,64 0,72 0,7 0,64 0,7 0,58 6,52 

3 0,78 0,94 0,9 0,98 0,9 0,82 0,76 0,86 0,9 0,94 8,78 

4 0,78 0,92 0,68 0,92 0,76 0,48 0,6 0,76 0,56 0,62 7,08 

5 0,86 0,92 0,82 0,78 0,78 0,78 0,64 0,9 0,9 0,86 8,24 

6 0,78 0,94 0,52 0,66 0,8 0,76 0,88 0,78 0,8 0,76 7,68 

7 0,62 0,74 0,56 0,64 0,62 0,66 0,66 0,78 0,5 0,6 6,38 

8 0,66 0,84 0,74 0,76 0,76 0,66 0,72 0,82 0,9 0,86 7,72 

9 0,62 0,84 0,6 0,72 0,74 0,68 0,72 0,82 0,58 0,62 6,94 

10 0,56 0,72 0,52 0,62 0,6 0,6 0,66 0,72 0,52 0,52 6,04 

11 0,72 0,66 0,8 0,64 0,7 0,7 0,74 0,8 0,64 0,6 7 

12 0,9 0,96 0,8 0,8 0,76 0,8 0,68 0,82 0,78 0,68 7,98 

13 0,72 0,82 0,7 0,76 0,7 0,78 0,7 0,76 0,68 0,82 7,44 

14 0,74 0,8 0,9 0,88 0,76 0,72 0,74 0,76 0,86 0,9 8,06 

15 0,74 0,78 0,68 0,7 0,64 0,62 0,66 0,74 0,7 0,68 6,94 

16 0,7 0,74 0,7 0,64 0,7 0,62 0,66 0,82 0,7 0,64 6,92 

17 0,72 0,76 0,64 0,66 0,74 0,66 0,68 0,76 0,64 0,7 6,96 

18 0,68 0,66 0,56 0,56 0,68 0,62 0,64 0,74 0,52 0,5 6,16 

19 0,6 0,78 0,68 0,88 0,8 0,6 0,94 0,8 0,72 0,9 7,7 

20 0,88 0,86 0,86 0,92 0,8 0,68 0,82 0,9 0,9 0,86 8,48 

Σ 14,52 16,22 13,94 14,92 14,62 13,62 14,2 15,66 14,3 14,38 - 

  

14. táblázat: A vizsgált személyek soft képességeinek szintjei 

 

A vizsgált személyek soft képességeinek összesített szintjét vv-vel jelöltem. 

A kérdőívet kitöltő személyek demográfiai szempontból igen sokoldalúak. Főleg férfiak 

töltötték ki, és életkoruk 18-64 év közötti. A vállalatnál eltöltött idejük tekintetében a 

tapasztaltabb kollégák aránya a nagyobb. 
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30%

70%

Nő

Férfi

15.  

Vállalatnál eltöltött idő szerinti megoszlás Nemek szerinti megoszlás 

 
 

 

Kor szerinti megoszlás 

18-24 év 2 fő 10% 

25-34 év 9 fő 45% 

35-44 év 7 fő 35% 

45-54 év 1 fő 5% 

55-64 év 1 fő 5% 

 

15. táblázat: A kérdőívet kitöltők demográfiai adatai 

 

A vizsgált személyek esetében fontos megvizsgálni, hogy a személyiségtípusaik és a soft 

képességeik szintjei között van-e összefüggés. Ezt a legjobban variancia-elemzéssel lehet 

megtenni, mivel a soft képességek szintjei magas mérési szintű változók, a személyiségtípusok 

pedig alacsony mérési szintűek. 

 

32. ábra: Összefüggés a személyek soft képességeinek szintjei és a személyiségtípusaik között 

Ahol:  

sz – a vizsgált személyek személyiségtípusai 

vv – a vizsgált személyek soft képességeinek összesített szintjei 

Láthatjuk, hogy a vizsgált személyek személyiségtípusai és soft képességei között nincs 

szignifikáns kapcsolat. 

Ezután megvizsgáltam, hogy van-e összefüggés a vizsgált személyek demográfiai adatai és a 

soft képességeik szintjei, személyiségtípusuk között. Mivel a soft képességek szintjei magas 

mérési szintű változók, a demográfiai adatok alacsony mérési szintű változók, ezért ennek 

vizsgálatára variancia-analízis alkalmazható. Ezzel szemben viszont a személyiségtípusok 

alacsony mérési szintű változók, ezért ebben az esetben diszkriminancia-elemzést végeztem. 

6
4

9

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0-3 év 4-7 év 8-15 év 16-24 év

V
iz

sg
ál

t 
sz

e
m

é
ly

e
k 

sz
ám

a 
(f

ő
)



 

68 

 

33. ábra: A vizsgált személyek nemének, életkorának és a vállalatnál eltöltött idejének hatása a 

soft képességeikre és a személyiségtípusaikra 

 

A variancia-elemzés és a diszkriminancia-elemzés eredményéből látszik, hogy sem a 

személyek neme, sem a koruk, sem pedig a vállalatnál eltöltött idejük nem befolyásolják a 

személyiségtípusaikat és soft képességeik szintjeit. 

 

 

34. ábra: A vizsgált személyek kívánt agilis munkakörének összefüggése a személyek 

személyiségtípusaival és soft képességeik szintjével 

 

A személyek kívánt agilis munkaköre és a soft képességeik szintje között nincs erős 

összefüggés, azonban a kívánt agilis munkakörük és a személyiségtípusuk között van 

összefüggés. Ez azonban kis mintaelemszám (20) esetén megtévesztő lehet. 
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3.2.3. Csoportosítás 

Az agilis csapatok kiválasztásának vizsgálata során a következő megállapításokat tehetjük: 

 A Belbin szerinti kiválasztás és a sokoldalúság szerinti kiválasztás is pozitívan hat az 

agilis projekt csapat sikerességére a projekt sikerkritériumain keresztül 

 A projekt csapat tagjainak soft képesség béli szintjei és személyiségtípusaik között 

nincs szignifikáns kapcsolat 

 A projekt csapat tagjainak neme, kora és vállalatnál eltöltött ideje nem befolyásolja 

szignifikánsan a soft képességeik szintjeit és a személyiségtípusaikat sem 

Ezeket a támpontokat felhasználva már ki tudok alakítani lehetséges agilis csapatokat a vizsgált 

személyekből. A kiválasztás során fontos, hogy meglegyenek a különböző személyiségtípusú 

tagok, valamint, hogy ezen tagok soft képességeinek szintjei a lehető legmagasabbak legyenek. 

A demográfiai adatok nem számítanak a kiválasztás során. A kiválasztandó csapat létszáma 

függ a projekt méretétől és komplexitásától. Ezen megállapítások alapján elsőként 

csoportosítottam a személyeket a személyiségtípusuk szerint a 13. táblázat adatai alapján:  

Személyiségtípus CO PL ME IMP TW RI CF SH SP 

Személy 

sorszáma 
{} {19} {7,16} {15,20} {3,9,10,11,12,13,17} {2,5} {4} {1,2,6,8,14,18} {} 

 

Mivel ebben a lépésben a célom, hogy mindegyik személyiségtípusú személyből legalább 1 

legyen, ezért az olyan személyiségtípusoknál, mint a CO és az SP – ahol ezen 

személyiségtípusok nem dominálnak egyetlen személynél sem – ott ezekre a 

személyiségtípusokra a többihez történő elosztás után azokat a személyeket kategorizálom, 

akiknek ezekhez a lehető legnagyobb a dominanciájuk. Ezért a kategorizálás így módosul: 

Személyiségtípus CO PL ME IMP TW RI CF SH SP 

Személy 

sorszáma 
{5} {19} {7,16} {15,20} {3,9,10,11,12,13,17} {2} {4} {6,8,14} {1,18} 

 

Ezután a különböző személyiségtípusú tagok közül a legmagasabb soft képességű tagokat 

választom ki egy 9 fős csapatba a 14. táblázat alapján. Az így kiválasztott emberekhez 

hozzárendeltem a kívánt munkakörüket is. A kívánt agilis munkakör és a személyiségtípusok 

közti kapcsolat miatt elmondható, hogy ebben az eseteben a különböző személyiségtípusú 

tagok különböző feladatokat fognak ellátni a projekten belül: 
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Személyiségtípus CO PL ME IMP TW RI CF SH SP 

Soft képesség 

összesített 

szintje 

8,24 7,7 6,92 8,48 8,78 6,52 7,08 8,06 7,36 

Személy 

sorszáma 
5 19 16 20 3 2 4 14 1 

Munkaköre az 

agilis csapatban 
PO SW RQ ST SWPM SM QA SW SW 

ahol:  

 PO: Terméktulajdonos 

 SW: Szoftverfejlesztő 

 RQ: Követelmény elemző 

 ST: Szoftvertesztelő 

 SWPM: Szoftver Projektmenedzser 

 SM: Scrum Master 

 QA: Minőségbiztosítási mérnök 

Az ezzel a módszerrel kiválasztott csapatban megvannak a külön személyiségtípusok mellett a 

tagok magasszintű soft képességei is. Emellett a csapat tagjainak munkaköre és ezáltal a 

felelősségi köre is különböző. Ezen feltételek együttes teljesülése mellett várhatóan magas lesz 

a csapat tagjai közti szinergia, hiszen az nemtől, kortól és a vállaltnál eltöltött időtől független, 

csak a külön személyiségtípusok meglététől és ezáltal a külön felelősségi körök meglététől 

függ. Ebben a csapatban ezek a feltételek teljesülnek! 
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KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

Az agilis projekt csapatok kiválasztásának szimulációs vizsgálata során következtethetünk arra, 

hogy mind a Belbin féle heterogén csoportszerepek, mind pedig a magas szintű soft képességek 

megléte pozitívan befolyásolja a csapat teljesítményét és ezáltal a projekt sikerességét szoftver 

projekt környezetben. Ezt támasztja alá a különböző csapatok átlagos TPT, TPC, TPS és 

Együttes célok szerinti összehasonlítása: 

  
Átlagos 

TPT 

(nap) 

TPC 

(EUR) 

TPS Együttes Célok 

Belbin 52,30 404,69 0,8841 0,9803 

Sokoldalú 48,77 377,41 0,8824 0,9744 

Főnökös 64,38 499,03 0,8841 0,9802 

Sokoldalú Belbin 34,34 264,93 0,8835 0,9336 

 

16. táblázat: A szimulációs csapatok összehasonlítása a projekt sikertényezői szerint 

saját szerkesztés 

 

Látható, hogy a Belbin féle heterogén csoportszerepek (személyiségtípusok) és a magas szintű 

soft képességek együttes meglétével kiválasztott csapat a projekt átfutási idejét közel a felével 

(46,7 %-kal), míg a projekt összeköltségét 46,9 %-kal csökkentette. Az is megfigyelhető, hogy 

már pusztán az egyik féle kiválasztás figyelembevételével is jelentősen csökken a projekt 

átfutási ideje és összköltsége. 

Emellett a csapatok szinergiáinak változásával a projekt átfutási ideje és összköltsége is 

változik, méghozzá fordított arányosság szerint. Azaz, ha a csapat szinergiája nő, akkor a 

projekt átfutási ideje és összköltsége csökken, míg fordított esetben ennek ellenkezője 

következik be. 

A kérdőíves vizsgálat során valós képet kaphattunk a Continental veszprémi telephelyén 

dolgozó néhány személy soft képességeiről, személyiségtípusáról, illetve néhány demográfiai 

adatáról. A kérdőív kiértékelésének eredményéből következtethetünk arra, hogy a személyek 

személyiségtípusai és soft képességeik szintjei között nincs szignifikáns kapcsolat. Továbbá 

sem a nemük, sem a koruk, sem pedig a vállalatnál eltöltött idejük nem befolyásolja a 

személyiségtípusaikat és a soft képességeiket sem. Ezeken kívül pedig a személyek kívánt agilis 

csapatbéli munkaköre és a soft képességeik szintje között sincs szignifikáns összefüggés. 

Emiatt a személyek agilis csapatba történő kiválasztása során a demográfiai adataiktól 
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eltekinthetünk, mivel ezek semmilyen hatással sincsenek a csapat teljesítményére. Fontos 

azonban megjegyezni, hogy a személyek kívánt agilis csapatbéli munkaköre, illetve a 

személyiségtípusaik között van összefüggés, ami azt vonzza magával, hogy a külön 

személyiségtípusok megléte magával vonzza a személyek külön munkakörének meglétét, 

illetve ezáltal a felelősségi körük megoszlását, ahogy azt Belbin is bebizonyította. 

Továbbá a Continental veszprémi telephelyén végzett kérdőíves vizsgálat eredményének 

tükrében elmondható, hogy ebben a nagy és komplex szervezetben is van lehetőség egy ilyen 

sokoldalú és heterogén csoportszerepű (Sokoldalúság szerint és Belbin szerint is kiválasztott) 

agilis csapat kiválasztására. 

Kutatási eredményeimre alapozva a következő kiválasztási módszert javaslom: 

 

1. lépés

• Határozza meg a projekt méretét, komplexitását, erőforrás-korlátját, maximális 
átfutási idejét és maximális költségét! 

2. lépés
• Alakítsa ki a projekt feladatait, azok összefüggéseit és a sprinteket!

3. lépés

• Határozza meg, hogy az egyes feladatokhoz milyen soft képességek kellenek 
és milyen szinten!

4. lépés
• Gyűjtsön össze embereket az agilis csapathoz! 

5. lépés

• Használja a mellékelt kérdőívet a személyek személyiségtípusainak és soft 
képességeik szintjének meghatározásához!

6. lépés

• A kérdőív eredményének és a projektméret tükrében válogassa össze a 
sokoldalú Belbin csapat tagjait!

7. lépés

• A személyiségtípusoknak megfelelően rendeljen hozzá a tagokhoz 
munkaköröket a kérdőív eredményének megfelelően! 

8. lépés
• Szervezze meg a betanítási tréninget

9. lépés
• A csapat készen áll a bevetésre
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A kiválasztási folyamaton túl fontos megemlíteni a csapat tagjai közti szinergia fontosságát. 

Ugyanis mint a 28. és 29. ábrán láthattuk, a csapat szinergiájának csökkenésével a projekt 

átfutási ideje és összköltsége nagy mértékben emelkedhet. A csapat szinergiájának 

fenntartásához és növekedéséhez a következőket javaslom: 

- a Scrum módszertan szerint fogja össze a csapatot egy Scrum Master segítségével 

- tréningek során fejlessze a Scrum Master képességeit és ezáltal a csapat szinergiáját 

- tartson csapatépítő foglalkozásokat, legalább havonta 

- beszélgessen a csapat tagjaival, legyen feléjük bizalommal, a konfliktusaikat oldja meg 

Ezen javaslatok betartásával kialakíthatunk és fenntarthatunk egy jól működő agilis csapatot, 

akik a szoftver projektek során eredményesen véghez viszik a rájuk bízott feladatokat, 

megfelelő idő és költség alatt. Ennek a kiválasztási módszernek a bevezetése azonban idő- és 

költségigényes. Ha feltételezzük, hogy az euró jelenlegi árfolyama 1€ = 360 HUF, és a 

bevezetést végző személy havi bére 1380 € akkor a következő idő- és költségbecslést javaslom: 

  
Időtartam 

(nap) 

Költség 

(EUR) 

Megjegyzés 

1. lépés 
5 230 

Egyeztessen a stakeholderekkel, vegye figyelembe a fellelhető "best 

practise-eket"! 

2. lépés 5 230 Használja a projektmenedzsment eszközöket (pl: MS-Project) 

3. lépés 2 92 Célszerű brainstorming útján a tapasztalt kollegákkal meghatározni! 

4. lépés 1 46 Vegye számba, hogy ki hajlandó agilis csapatban működni! 

5. lépés 
5 281,75 

A kérdőívet töltesse ki a kiválasztott személyekkel. A kiértékelést a 

dolgozat alapján végezze el! 

6. lépés 
8 368 

A projektméret megszabja a szükséges tagok számát. Futtathat SMM 

mátrixot is Matlabban, de tetszőlegesen is választhat. 

7. lépés 
1 46 

Alakítsa ki a felelősségi köröket a szinergia biztosítása és a hatékony 

munkavégzés miatt. 

8. lépés 5 3750 Tartson a kiválasztott tagoknak agilis tréningeket! 

9. lépés 0 0 A csapata készen áll! 

Összesen 32 nap 5043,75 

€ 

 

17. táblázat: A kiválasztási folyamat idő- és költségbecslése 

 

Az idő- és költségbecslés során figyelembe vettem, hogy az 1-4. és a 6. lépést egy ember végzi, 

méghozzá az az ember, aki ezért az agilis csapatért felel. Tapasztalt kolléga, jó vezetési és 

szervezési képességekkel, célszerűen projektmenedzser vagy csoportvezető. Az 5. lépésben azt 

vettem alapul, hogy ha 9 ember tölti ki a kérdőívet, akkor nekik közel 1 óra kell ahhoz, hogy 

megfontoltan kitöltsék azt. Ezt a költséget szeretném a jövőben a rövidebb kérdőívvel 

kiküszöbölni. A költségek a 8. lépésben ugranak meg, ugyanis ott azt feltételeztem, hogy egy 5 

napos oktatás díja tagonként 416 €, így 9 emberre tervezve kaptam meg a 3750 €-s költséget. 
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Így összességében egy közel 5.000 €-s költséggel fog járni az agilis csapat kiválasztása és 

előkészítése, de mivel láthattuk, hogy ezzel a projekt majdani összköltségének közel felét meg 

tudjuk takarítani, ezért minden 10.000 € feletti költségű projekt esetén majdnem, hogy biztosan 

pozitívan fogunk kijönni a projekt zárásakor.  

Főleg a kérdőíves vizsgálat során tűnt fel számomra, hogy a kitöltendő kérdőív nagyon hosszú, 

tekintettel arra az adatmennyiségre, amely a dolgozatom szempontjából szükséges. 

Valószínűleg emiatt lett kevés kitöltésem. A jövőben ezt a kérdőívet mindenképpen le 

szeretném rövidíteni, hogy ezzel is megkönnyítsem a kitöltők dolgát. 

Az eredeti tervem szerint a modell eredményének validálását teljesítményértékelés útján tettem 

volna meg, amely során visszamértem volna a Continentálnál kialakított csapatok 

teljesítőképességét agilis projekteken, ez azonban a COVID-19 pandémia és a feladat idő- és 

költségszükséglete miatt nem volt megvalósítható. A jövőben ezt a teljesítményértékeléssel 

történő validálást szeretném elvégezni, valamint több képességre is megnézni a modell 

eredményét és az így kialakított csapatok sikerességét agilis környezetben. Jövőbeli tervem 

közé tartozik még a genetikus algoritmusok továbbfejlesztése, valamint a bonyolultságuk és 

lefutási idejük összehasonlítása Matlab és más szoftverek (pl. MS Excel) alkalmazásával. 

További vizsgálatot igényel még az agilis szemléletmód könnyebb kialakításának módja a 

valóéletben, így hozzájárulva az agilitás könnyebb és gyorsabb elterjedéséhez. 
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ÖSSZEFOGLALÁS  

Kutatásom során szimulációval vizsgáltam, hogy a Belbin szerinti kiválasztás, vagy a 

sokoldalúság szerinti kiválasztás hat-e pozitívabban az agilis projekt csapatok teljesítményére 

és ezáltal a szoftver projektek sikerességére. A szimulációs modell során meghatároztam az 

SMM mátrix paramétereit, valamint a szükséges egyenletek összes változóját. Felállítottam a 

szükséges korlátokat és a célfüggvényeket a projekt sikerkritériumainak figyelembevételével. 

A szimulációs programot a Matlab2020b verziójában futtattam. A modell megoldásához a 

Hibrid Genetikus Algoritmust használtam. A szimuláció eredményeként elmondható, hogy a 

két kiválasztási módszer együttes alkalmazásával érhető el a legjobb teljesítményű csapat. 

Ezzel összefüggésben a csapatokon belüli szinergikus hatások vizsgálata is megtörtént, 

amelynek eredménye szerint a szinergia növelésével az agilis projekt csapatok 

eredményesebbek lesznek. 

A szimuláció eredményeként megvizsgáltam, hogy egy ilyen sokoldalú és heterogén 

személyiségtípusú csapatot ki lehet-e választani valós környezetben. Erre a veszprémi 

Continental Hungary Kft munkatársait vontam be. Néhányuk soft képességeinek szintjét, 

személyiségtípusát és demográfiai adatait kérdőíves vizsgálattal határoztam meg. Ennek 

eredményeképpen megvizsgáltam a soft képességek szintének, a személyiségtípusoknak és a 

demográfiai adatoknak az egymásra gyakorolt hatásait. A vizsgálat eredményeként 

elmondható, hogy a vizsgált személyek személyiségtípusai és agilis csapatbéli munkakörük 

között kapcsolat van.  

A szimuláció és a kérdőív eredményének tükrében javaslatot tettem a Continental részére az 

agilis projekt csapatok optimális kiválasztásához. Továbbá javasoltam néhány intézkedést, 

amelyekkel a csapat szinergiáját és képzettségét fenn tudják tartani annak érdekében, hogy a 

kiválasztott agilis csapat hosszabb távon eredményesen tudja véghez vinni a vállalat projektjeit. 
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MELLÉKLETEK 

 

1. melléklet: A projekt fajtáinak mátrixos elrendezése (forrás: Aggteleky-Bajna, 1994, 140-175 

o.) 
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 Tradicionális fejlesztés Agilis fejlesztés 

Alapvető felfogás 

A rendszerek teljesen specifikusak 

és kiszámíthatók, valamint 

kiterjesztett és részletes tervezésen 

keresztül lettek kifejlesztve. 

A magas minőségű szoftvereket 

olyan, kis létszámú csapatok 

fejlesztik, akik a tervezés során a 

folyamatos fejlődés szabályait 

követik, valamint a gyors 

változásokra és a gyors 

visszacsatolásra támaszkodva 

tesztelnek. 

Vezetési stílus Utasító és ellenőrző Vezető és összetartó 

Tudásmenedzsment Határozott Hallgatólagos 

Kommunikáció Formális Informális 

Fejlesztési modell Életciklus modell Evolúciós-szállítási modell 

Szervezeti struktúra 
Mechanikus, nagy szervezetre 

központosul 

Organikus, kicsi vagy közepes 

szervezetekre fókuszál 

Minőségellenőrzés 

Nehéz tervezés és kötött 

ellenőrzés. Nehéz és hosszú 

tesztelés 

Állandó ellenőrzés vagy 

követelmények, tervezés és 

megoldások. Állandó tesztelés 

Vevői követelmények 
A megvalósítás előtt részletes és 

meghatározott 
Interaktív 

Újraindítás költsége Nagy Kicsi 

Fejlesztési irány Fix Könnyen változtatható 

Tesztelés A kódolás befejezése után Minden visszacsatoláskor 

A vevő bevonása Alacsony Magas 

A fejlesztőkkel szemben 

támasztott követelmények 
Nincs sajátos követelmény 

Interperszonális képességek és 

alapvető üzleti érzék 

A projekt nagysága Nagy Kicsi vagy közepes 

Fejlesztők 

Terv orientáltak, megfelelő 

képeségekkel, hozzáférnek a külső 

tudáshoz 

Agilisak (rugalmasak) haladó 

képességekkel, együttműködők és 

együtt vannak elhelyezve 

Vevők 

Az általuk hozzáfért tudással, 

együttműködők, képviselők és 

felhatalmazottak 

Elszántak, tájékozottak, 

együttműködők, képviselők és 

felhatalmazottak 

Követelmények Nagyon stabil, előre ismert Állandóan változó 

Felépítés 
Tervezés az aktuális és 

előrelátható követelményekhez 

Tervezés az aktuális 

követelményekhez 

Újra modellezés Költséges Nem költséges 

Méret Nagyméretű csapat és projektek Kisméretű csapat és projektek 

Elsődleges cél Magas biztonság Gyors érték 

 

2. melléklet: A tradicionális és az agilis fejlesztés közti különbségek (forrás: saját fordítás 

(Stoica, 2013) alapján)  
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1. melléklet: Agilis szoftve 

 

Hard képességek Soft képességek 

 Programozási nyelvismeret 

 Nyelvek szóbeli és írásbeli ismerete 

 Adatbázisok használata 

 Szakértői ismeretek 

 Scrum szerep tapasztalatok 

 Scrum órák 

 Sprintek száma 

 Scrum gondolkodás 

 Elemző képességek 

 Kommunikációs képességek 

 Elősegítő képességek 

 Interperszonális képességek 

 Vezetési képességek 

 Menedzsment képességek 

 Humán képességek 

 Tervezési képességek 

 Csapatjátékos hozzáállás  

 Gondolkodási képességek 

Melléklet Agilis szoftver projekt csapatok hard és soft képességei 

forrás: saját szerkesztés (Mazni, et al., 2018) alapján 
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3. melléklet: SMM mátrixok: Belbin csapat 

Szinergia Tartomány (Y) Képesség Tartomány (S) Egyezés Tartomány (M) 

  e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13   

e1   0,9 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9 1,0 1,0 0,7 1,0 0,3 1,0 0,3 0,3 1,0 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e1 

e2     0,9 0,9 1,2 0,9 1,5 1,2 0,9 0,7 0,3 0,3 0,8 1,0 0,3 1,0 0,3 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e2 

e3       1,5 1,2 0,9 1,5 0,9 1,5 0,7 0,3 0,3 0,8 1,0 0,3 1,0 0,3 0,3 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e3 

e4         1,2 0,9 1,2 1,5 1,5 0,7 0,3 0,6 1,0 0,3 0,3 0,3 1,0 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e4 

e5           1,5 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 0,3 0,8 0,3 1,0 0,3 0,3 0,7 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e5 

e6             0,9 1,5 0,9 1,0 0,6 0,4 0,8 0,3 1,0 0,3 0,3 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e6 

e7               1,5 0,9 0,7 0,3 0,4 1,0 0,3 0,3 0,3 1,0 0,3 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e7 

e8                 1,5 0,7 0,4 1,0 1,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e8 

e9                   0,7 0,3 0,3 0,8 1,0 0,3 1,0 0,3 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e9 

t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,8 3,5 2,2 3 1,5 3,1 2,1 2,4 3,5 2,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       t1 

t2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,8 1,7 3,3 3 3,2 1,7 2,1 1,6 1,2 3,8   1               1       t2 

t3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,6 1,7 3,1 2,5 2,8 1,7 2 1,4 1,4 3,6     1             1       t3 

t4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,8 1,7 3,5 3 3,4 1,7 2,4 1,5 1,2 3,8       0,6           1       t4 

t5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,1 1,7 3,2 3 3,2 1,7 2,1 1,6 1,5 3,4         1         1       t5 

t6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1,7 3 2,5 3 1,7 2,2 1,8 1,4 3,6           1       1       t6 

t7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,6 1,7 3 1,5 3,5 1,7 2 1,6 1,2 3,5             0,8     1       t7 

t8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,5 2,3 3,5 3 3,1 1,9 2,1 1,4 2,1 3,9               1   0,5       t8 

t9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1,8 3,6 2,4 3,6 2,1 2 1,5 1,8 3,5                 1 1       t9 

t10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,1 2,6 3,2 3,4 3,9 2,5 1,8 3,5 3 1,8                   1 1     t10 

t11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,8 2,2 2,5 3,4 2,7 1,9 3,5 3 3 1,7                     1 1 1 t11 

t12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,1 3 3,8 3,1 3,7 3 3,8 1,7 2 1,6                       1 1 t12 

t13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,5 3,9 1,8 2,1 1,5 3,2 1,8 3,6 3,4 1,5                         1 t13 
 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13   

Eredmény Tartomány (O) Munka Képzettsége Tartomány (W) Logikai Tartomány (A) 
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4. melléklet: SMM mátrixok: Sokoldalú csapat 

Szinergia Tartomány (Y) Képesség Tartomány (S) Egyezés Tartomány (M) 

  e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13   

e1   0,8 0,8 0,7 1,0 0,7 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e1 

e2     0,8 0,7 1,0 0,7 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e2 

e3       0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,4 0,4 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e3 

e4         0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,6 1,0 0,9 1,0 0,7 1,0 0,7 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e4 

e5           0,7 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 0,8 1,0 0,7 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e5 

e6             0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e6 

e7               0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e7 

e8                 0,8 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e8 

e9                   1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e9 

t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,8 3,5 2,2 3 1,5 3,1 2,1 2,4 3,5 2,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       t1 

t2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,8 1,7 3,3 3 3,2 1,7 2,1 1,6 1,2 3,8   1               1       t2 

t3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,6 1,7 3,1 2,5 2,8 1,7 2 1,4 1,4 3,6     1             1       t3 

t4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,8 1,7 3,5 3 3,4 1,7 2,4 1,5 1,2 3,8       0,6           1       t4 

t5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,1 1,7 3,2 3 3,2 1,7 2,1 1,6 1,5 3,4         1         1       t5 

t6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1,7 3 2,5 3 1,7 2,2 1,8 1,4 3,6           1       1       t6 

t7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,6 1,7 3 1,5 3,5 1,7 2 1,6 1,2 3,5             0,8     1       t7 

t8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,5 2,3 3,5 3 3,1 1,9 2,1 1,4 2,1 3,9               1   0,5       t8 

t9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1,8 3,6 2,4 3,6 2,1 2 1,5 1,8 3,5                 1 1       t9 

t10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,1 2,6 3,2 3,4 3,9 2,5 1,8 3,5 3 1,8                   1 1     t10 

t11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,8 2,2 2,5 3,4 2,7 1,9 3,5 3 3 1,7                     1 1 1 t11 

t12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,1 3 3,8 3,1 3,7 3 3,8 1,7 2 1,6                       1 1 t12 

t13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,5 3,9 1,8 2,1 1,5 3,2 1,8 3,6 3,4 1,5                         1 t13 
 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13   

Eredmény Tartomány (O) Munka Képzettsége Tartomány (W) Logikai Tartomány (A) 
5. melléklet: SMM mátrixok: Főnökös csapat 
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Szinergia Tartomány (Y) Képesség Tartomány (S) Egyezés Tartomány (M) 

  e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13   

e1   1,2 1,2 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 1,0 0,4 1,0 1,0 0,4 1,0 0,4 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e1 

e2     0,8 1,0 1,0 0,7 0,7 1,2 0,8 0,1 0,8 1,0 1,0 0,2 0,2 0,2 1,0 0,2 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e2 

e3       0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,3 1,0 1,0 1,0 0,4 1,0 0,3 0,4 0,2 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e3 

e4         1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,8 0,7 0,7 0,4 0,6 0,7 0,5 0,3 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e4 

e5           1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 0,5 0,8 0,6 0,3 0,8 0,4 0,3 0,3 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e5 

e6             1,0 1,0 0,7 0,9 0,9     0,5 1,0 0,6 0,3 0,6 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e6 

e7               1,2 0,7 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 0,8 1,0 0,7 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e7 

e8                 0,7 0,3 0,2 0,6 0,2 0,3 0,7 0,2 1,0   0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e8 

e9                   0,6 0,5 0,2 0,2 1,0 0,9 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e9 

t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,8 3,5 2,2 3 1,5 3,1 2,1 2,4 3,5 2,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       t1 

t2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,8 1,7 3,3 3 3,2 1,7 2,1 1,6 1,2 3,8   1               1       t2 

t3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,6 1,7 3,1 2,5 2,8 1,7 2 1,4 1,4 3,6     1             1       t3 

t4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,8 1,7 3,5 3 3,4 1,7 2,4 1,5 1,2 3,8       0,6           1       t4 

t5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,1 1,7 3,2 3 3,2 1,7 2,1 1,6 1,5 3,4         1         1       t5 

t6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1,7 3 2,5 3 1,7 2,2 1,8 1,4 3,6           1       1       t6 

t7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,6 1,7 3 1,5 3,5 1,7 2 1,6 1,2 3,5             0,8     1       t7 

t8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,5 2,3 3,5 3 3,1 1,9 2,1 1,4 2,1 3,9               1   0,5       t8 

t9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1,8 3,6 2,4 3,6 2,1 2 1,5 1,8 3,5                 1 1       t9 

t10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,1 2,6 3,2 3,4 3,9 2,5 1,8 3,5 3 1,8                   1 1     t10 

t11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,8 2,2 2,5 3,4 2,7 1,9 3,5 3 3 1,7                     1 1 1 t11 

t12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,1 3 3,8 3,1 3,7 3 3,8 1,7 2 1,6                       1 1 t12 

t13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,5 3,9 1,8 2,1 1,5 3,2 1,8 3,6 3,4 1,5                         1 t13 
 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13   

Eredmény Tartomány (O) Munka Képzettsége Tartomány (W) Logikai Tartomány (A) 
6. melléklet: SMM mátrixok: Sokoldalú Belbin csapat 
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Szinergia Tartomány (Y) Képesség Tartomány (S) Egyezés Tartomány (M) 

  e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13   

e1   0,9 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e1 

e2     0,9 0,9 1,2 0,9 1,5 1,2 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e2 

e3       1,5 1,2 0,9 1,5 0,9 1,5 1,0 1,0 0,4 0,4 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e3 

e4         1,2 0,9 1,2 1,5 1,5 0,7 0,6 1,0 0,9 1,0 0,7 1,0 0,7 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e4 

e5           1,5 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 0,8 1,0 0,7 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e5 

e6             0,9 1,5 0,9 0,6 0,6 0,8 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e6 

e7               1,5 0,9 0,6 0,6 0,8 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e7 

e8                 1,5 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e8 

e9                   1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 e9 

t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,8 3,5 2,2 3 1,5 3,1 2,1 2,4 3,5 2,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       t1 

t2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,8 1,7 3,3 3 3,2 1,7 2,1 1,6 1,2 3,8   1               1       t2 

t3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,6 1,7 3,1 2,5 2,8 1,7 2 1,4 1,4 3,6     1             1       t3 

t4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,8 1,7 3,5 3 3,4 1,7 2,4 1,5 1,2 3,8       0,6           1       t4 

t5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,1 1,7 3,2 3 3,2 1,7 2,1 1,6 1,5 3,4         1         1       t5 

t6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1,7 3 2,5 3 1,7 2,2 1,8 1,4 3,6           1       1       t6 

t7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,6 1,7 3 1,5 3,5 1,7 2 1,6 1,2 3,5             0,8     1       t7 

t8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,5 2,3 3,5 3 3,1 1,9 2,1 1,4 2,1 3,9               1   0,5       t8 

t9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1,8 3,6 2,4 3,6 2,1 2 1,5 1,8 3,5                 1 1       t9 

t10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,1 2,6 3,2 3,4 3,9 2,5 1,8 3,5 3 1,8                   1 1     t10 

t11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,8 2,2 2,5 3,4 2,7 1,9 3,5 3 3 1,7                     1 1 1 t11 

t12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,1 3 3,8 3,1 3,7 3 3,8 1,7 2 1,6                       1 1 t12 

t13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,5 3,9 1,8 2,1 1,5 3,2 1,8 3,6 3,4 1,5                         1 t13 
 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13   

Eredmény Tartomány (O) Munka Képzettsége Tartomány (W) Logikai Tartomány (A) 
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7. melléklet: Eredmény Tartomány: Belbin csapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Max TPS Min TPC 

 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 

a1 0,16 0,33 0,16 0,76 0,14 0,24 0,77 0,42 0,50 0,72 0,04 0,02 0,26 0,79 0,62 0,43 0,69 1,00 

a2 0,51 0,29 0,61 0,37 0,52 0,63 0,22 0,29 0,02 0,73 0,04 0,89 0,04 0,63 0,06 0,39 0,83 0,19 

a3 0,26 0,52 0,94 0,38 0,98 0,50 0,92 0,17 0,82 0,15 0,71 0,08 0,23 0,84 0,82 0,02 0,30 0,76 

a4 0,95 0,18 0,98 0,66 0,47 0,78 0,30 0,87 0,51 0,20 0,38 0,60 0,72 0,06 0,88 0,70 0,02 0,60 

a5 0,31 0,33 0,84 0,23 0,71 0,53 0,39 0,36 0,31 0,64 0,95 0,40 0,44 0,28 0,17 0,77 0,07 0,09 

a6 0,53 0,95 0,55 0,48 0,07 0,74 0,90 0,73 0,72 0,15 0,47 0,15 0,96 0,49 0,87 0,24 0,25 0,36 

a7 0,50 0,99 0,13 0,67 0,91 0,57 0,39 0,12 0,25 0,04 0,24 0,27 0,03 0,51 0,42 0,11 0,23 0,19 

a8 0,36 0,83 0,00 0,63 0,54 0,92 0,77 0,45 0,07 0,27 0,72 0,12 0,22 0,47 0,45 0,98 0,50 0,89 

a9 0,92 0,88 0,45 0,36 0,89 0,17 0,18 0,96 0,60 0,14 0,37 0,77 0,40 0,98 0,47 0,51 0,85 0,62 

a10 0,77 0,22 0,27 0,91 0,16 0,60 0,62 0,69 0,21 0,17 0,40 0,20 0,97 0,57 0,59 0,00 0,52 0,26 

a11 0,46 0,59 0,22 0,67 0,10 0,56 0,10 0,56 0,56 0,87 0,09 0,67 0,79 0,51 0,26 0,68 0,37 0,87 

a12 0,58 0,72 0,24 0,27 0,59 0,56 0,30 0,43 0,28 0,54 0,97 0,20 0,01 0,45 0,02 0,20 0,66 0,42 

a13 0,76 0,22 0,65 0,68 0,96 0,78 0,09 0,10 0,68 0,57 0,96 0,79 0,80 0,06 0,28 0,74 0,60 0,65 

 Min TPT Együttes célok 

 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 

a1 0,16 0,33 0,16 0,76 0,14 0,24 0,77 0,42 0,50 0,80 0,48 0,98 0,87 0,86 0,73 0,32 0,79 0,47 

a2 0,51 0,29 0,61 0,37 0,52 0,63 0,22 0,29 0,02 0,48 0,08 0,70 0,95 0,78 0,67 0,42 0,27 0,47 

a3 0,26 0,52 0,94 0,38 0,98 0,50 0,92 0,17 0,82 0,29 0,50 0,07 0,75 0,70 0,67 0,95 0,26 0,56 

a4 0,95 0,18 0,98 0,66 0,47 0,78 0,30 0,87 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a5 0,31 0,33 0,84 0,23 0,71 0,53 0,39 0,36 0,31 0,85 0,70 0,46 0,36 0,55 0,76 0,01 0,10 0,77 

a6 0,53 0,95 0,55 0,48 0,07 0,74 0,90 0,73 0,72 0,84 0,97 0,85 0,98 0,63 0,15 0,45 0,90 0,13 

a7 0,50 0,99 0,13 0,67 0,91 0,57 0,39 0,12 0,25 0,07 0,78 0,08 0,52 0,88 0,39 0,31 0,88 0,52 

a8 0,36 0,83 0,00 0,63 0,54 0,92 0,77 0,45 0,07 0,56 0,89 0,33 0,47 0,67 0,77 0,09 0,68 0,65 

a9 0,92 0,88 0,45 0,36 0,89 0,17 0,18 0,96 0,60 0,71 0,27 0,03 0,99 0,17 0,58 0,41 0,51 0,28 

a10 0,77 0,22 0,27 0,91 0,16 0,60 0,62 0,69 0,21 0,83 0,15 0,08 0,69 0,06 0,76 0,38 0,59 0,51 

a11 0,46 0,59 0,22 0,67 0,10 0,56 0,10 0,56 0,56 0,83 0,84 0,82 0,50 0,89 0,80 0,41 0,42 0,81 

a12 0,58 0,72 0,24 0,27 0,59 0,56 0,30 0,43 0,28 0,65 0,32 0,09 0,49 0,84 0,81 0,34 0,32 0,34 

a13 0,76 0,22 0,65 0,68 0,96 0,78 0,09 0,10 0,68 0,99 0,97 0,64 0,75 0,28 0,59 0,69 0,09 0,73 
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8. melléklet: Eredmény Tartomány: Sokoldalú csapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Max TPS Min TPC 

 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 

a1 0,25 0,07 0,23 0,54 0,12 0,27 0,96 0,59 0,46 0,56 0,20 0,22 0,01 0,97 0,73 0,47 0,29 0,86 

a2 0,76 0,92 0,54 0,13 0,09 0,62 0,25 0,39 0,10 0,84 0,63 0,31 0,07 0,02 0,78 0,96 0,25 0,31 

a3 0,79 0,42 0,69 0,62 0,55 0,30 0,89 0,01 0,67 0,80 0,15 0,48 0,71 0,15 0,81 0,12 0,12 0,65 

a4 0,34 0,61 0,52 0,28 0,35 0,15 0,15 0,51 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a5 0,60 0,98 0,74 0,04 0,84 0,82 0,57 0,83 0,51 0,67 0,20 0,28 0,09 0,74 0,74 0,30 0,67 0,21 

a6 0,14 0,33 0,81 0,25 0,06 0,37 0,45 0,60 0,21 0,74 0,09 0,22 0,66 0,40 0,49 0,95 0,09 0,94 

a7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,96 0,42 0,69 0,11 0,00 0,34 0,73 0,17 

a8 0,84 0,73 0,17 0,25 0,30 0,88 0,41 0,60 0,26 0,08 0,08 0,25 0,33 0,27 0,80 0,88 0,57 0,08 

a9 0,27 0,51 0,08 0,46 0,48 0,72 0,35 0,81 0,65 0,04 0,44 0,08 0,87 0,38 0,74 0,10 0,55 0,23 

a10 0,95 0,83 0,92 0,47 0,32 0,53 0,91 0,82 0,64 0,02 0,19 0,73 0,80 0,41 0,86 0,78 0,89 0,11 

a11 0,50 0,20 0,91 0,33 0,86 0,22 0,62 0,80 0,24 0,94 0,59 0,69 0,83 0,39 0,52 0,24 0,17 0,90 

a12 0,45 0,70 0,71 0,24 0,39 0,11 0,20 0,28 0,64 0,57 0,80 0,35 0,77 0,35 0,80 0,31 0,21 0,63 

a13 0,14 0,41 0,68 0,03 0,42 0,27 0,99 0,46 0,24 0,76 0,52 0,22 0,37 0,05 0,39 0,72 0,24 0,46 

 Min TPT Együttes célok 

 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 

a1 0,57 0,23 0,82 0,67 0,49 0,93 0,29 0,77 0,75 0,54 0,24 0,29 0,16 0,93 0,44 0,88 0,14 0,18 

a2 0,71 0,53 0,22 0,06 0,61 0,71 0,37 0,61 0,25 0,66 0,27 0,60 0,41 0,74 0,46 0,16 0,02 0,98 

a3 0,92 0,44 0,12 0,56 0,50 0,46 0,84 0,06 0,97 0,14 0,32 0,38 0,16 0,24 0,28 0,88 0,23 0,14 

a4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,06 0,58 0,03 0,60 0,93 0,25 0,33 0,57 

a5 0,19 0,48 0,44 0,30 0,59 0,77 0,76 0,54 0,23 0,37 0,28 0,20 0,39 0,92 0,11 0,73 0,22 0,70 

a6 0,06 0,26 0,52 0,26 0,57 0,59 0,48 0,22 0,69 0,76 0,20 0,36 0,16 0,81 0,48 0,87 0,49 0,23 

a7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a8 0,10 0,76 0,17 0,48 0,60 0,45 0,30 0,88 0,59 0,77 0,50 0,31 0,86 0,46 0,15 0,27 0,09 0,32 

a9 0,61 0,24 0,04 0,21 0,69 0,76 0,95 0,47 0,26 0,79 0,40 0,77 0,99 0,16 0,38 0,79 0,84 0,12 

a10 0,71 0,98 0,44 0,68 0,39 0,50 0,23 0,17 0,10 0,53 0,66 0,22 0,72 0,54 0,15 0,48 0,83 0,86 

a11 0,32 0,91 0,39 0,06 0,11 0,12 0,33 0,00 1,00 0,63 0,10 0,92 0,47 0,84 0,15 0,97 0,95 0,74 

a12 0,79 0,09 0,78 0,37 0,32 0,10 0,15 0,90 0,52 0,06 0,89 0,26 0,05 0,39 0,60 0,60 0,78 0,25 

a13 0,31 0,23 0,64 0,03 0,49 0,56 0,99 0,98 0,32 0,64 0,42 0,48 0,31 0,15 0,62 0,29 0,49 0,59 
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9. melléklet: Eredmény Tartomány: Főnökös csapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Max TPS Min TPC 

 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 

a1 0,41 0,58 0,16 0,09 0,51 0,86 0,14 0,71 0,95 0,80 0,56 0,15 0,40 0,78 0,05 0,17 0,94 0,27 

a2 0,05 0,31 0,42 0,44 0,46 0,44 0,23 0,60 0,50 0,95 0,04 0,79 0,66 0,24 0,04 0,33 0,77 0,98 

a3 0,65 0,18 0,36 1,00 0,59 0,99 0,43 0,28 0,88 0,24 0,35 0,33 0,45 0,15 0,05 0,14 0,07 0,91 

a4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,63 0,67 0,17 0,22 0,63 0,33 0,92 0,90 

a5 0,86 0,88 0,03 0,93 0,71 0,65 0,39 0,01 0,13 0,92 0,01 0,77 0,41 0,95 0,97 0,37 0,96 0,66 

a6 0,32 0,15 0,26 0,21 0,01 0,52 0,83 0,84 0,29 0,06 0,41 0,29 0,12 0,13 0,38 0,68 0,53 0,19 

a7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,79 0,66 0,44 0,06 0,03 0,82 0,81 0,95 

a8 0,56 0,65 0,03 0,82 0,82 0,45 0,90 0,61 0,02 0,04 0,02 0,31 0,47 0,20 0,15 0,90 0,13 0,08 

a9 0,04 0,51 0,68 0,25 0,72 0,73 0,11 0,50 0,66 0,44 0,49 0,51 0,60 0,25 0,80 0,76 0,52 0,04 

a10 0,83 0,75 0,52 0,46 0,51 0,30 0,73 0,84 0,84 0,98 0,66 0,33 0,60 0,95 0,56 0,14 0,21 0,08 

a11 0,81 0,05 0,84 0,13 0,22 0,63 0,43 0,40 0,53 0,47 0,15 0,79 0,20 0,05 0,49 0,20 0,24 0,30 

a12 0,36 0,85 0,09 0,86 0,46 0,08 0,75 0,35 0,34 0,79 0,45 0,90 0,54 0,26 0,53 0,21 0,91 0,15 

a13 0,31 0,91 0,91 0,58 0,66 0,68 0,90 0,86 0,81 0,55 0,26 0,54 0,81 0,33 0,77 0,04 0,75 0,70 

 Min TPT Együttes célok 

 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 

a1 0,87 0,20 0,04 0,54 0,85 0,38 0,99 0,91 0,49 0,20 0,69 0,84 0,46 0,55 0,49 0,34 0,27 0,80 

a2 0,77 0,19 0,20 0,94 0,24 0,78 0,40 0,92 0,54 0,62 0,88 0,61 0,25 0,47 0,56 0,52 0,92 0,75 

a3 0,16 0,70 0,71 0,29 0,71 0,09 0,36 0,42 0,16 0,95 0,37 0,60 0,27 0,60 0,56 0,27 0,81 0,47 

a4 0,29 0,42 0,94 0,65 0,99 0,26 0,89 0,43 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a5 0,07 0,38 0,15 0,70 0,81 0,47 0,53 0,90 0,55 0,02 0,80 0,31 0,30 0,32 0,05 0,59 0,78 0,12 

a6 0,57 0,04 0,87 0,44 0,46 0,09 0,57 0,52 0,14 0,93 0,09 0,09 0,92 0,84 0,05 0,19 0,66 0,29 

a7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,33 0,40 0,10 0,78 0,88 0,98 0,34 0,59 

a8 0,97 0,19 0,46 0,71 0,47 1,00 0,10 0,24 0,21 0,85 0,29 0,13 0,93 0,49 0,77 0,58 0,57 0,14 

a9 0,94 0,76 0,19 0,47 0,27 0,49 0,45 0,01 0,10 0,22 0,08 0,04 0,80 0,41 0,77 0,38 0,88 0,38 

a10 0,91 0,97 0,19 0,15 0,57 0,05 0,23 0,24 0,84 0,58 0,87 0,17 0,43 0,70 0,55 0,58 0,89 0,33 

a11 0,94 0,49 0,03 0,12 0,11 0,56 0,27 0,52 0,63 0,71 0,53 0,43 0,79 0,56 0,26 0,41 0,34 0,35 

a12 0,22 0,91 0,75 0,39 0,85 0,55 0,81 0,81 0,86 0,98 0,81 0,77 0,44 0,91 0,98 0,68 0,45 0,85 

a13 0,88 0,83 0,12 0,98 0,82 0,00 0,44 0,34 0,02 0,31 0,40 0,55 0,51 0,77 0,03 0,94 0,03 0,27 
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10. melléklet: Eredmény Tartomány: Sokoldalú Belbin csapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Max TPS Min TPC 

 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 

a1 0,45 0,32 0,44 0,41 0,75 0,85 0,71 0,20 0,96 0,01 0,19 0,46 0,74 0,76 0,32 0,19 0,50 0,48 

a2 0,36 0,56 0,27 0,84 0,32 0,35 0,11 0,41 0,21 0,52 0,43 0,86 0,36 0,09 0,67 0,70 0,92 0,46 

a3 0,58 0,77 0,55 0,27 0,24 0,11 0,84 0,53 0,34 0,17 0,69 0,30 0,61 0,35 0,02 0,87 0,84 0,19 

a4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a5 0,99 0,58 0,34 0,53 0,36 0,06 0,96 0,36 0,79 0,53 0,14 0,78 0,03 0,32 0,75 0,90 0,46 0,57 

a6 0,09 0,26 0,65 0,74 0,97 0,62 0,38 0,51 0,68 0,44 0,51 0,83 0,77 0,95 0,35 0,54 0,41 0,86 

a7 0,41 0,20 0,22 0,15 0,41 0,50 0,24 0,69 0,24 0,26 0,36 0,98 0,31 0,74 0,78 0,57 0,10 0,11 

a8 0,16 0,14 0,47 0,68 0,30 0,58 0,37 0,77 0,85 0,73 0,09 0,17 0,80 0,04 0,64 0,88 0,29 0,06 

a9 0,44 0,53 0,06 0,49 0,26 0,87 0,47 0,49 0,73 0,05 0,32 0,88 0,83 0,92 0,02 0,55 0,76 0,87 

a10 0,34 0,78 0,35 0,62 0,03 0,63 0,75 0,05 0,54 0,34 0,58 0,40 0,72 0,32 0,12 1,00 0,81 0,62 

a11 0,68 0,68 0,45 0,45 0,35 0,58 0,74 0,19 0,93 0,46 0,26 0,07 0,84 0,57 0,86 0,87 0,06 0,13 

a12 0,72 0,69 0,06 0,39 0,19 0,88 0,32 0,98 0,04 0,64 0,98 0,42 0,30 0,75 0,92 0,44 0,57 0,65 

a13 0,45 0,32 0,44 0,41 0,75 0,85 0,71 0,20 0,96 0,26 0,95 0,00 0,79 0,23 0,10 0,30 0,27 0,72 

 Min TPT Együttes célok 

 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 

a1 0,72 0,43 0,55 0,57 0,79 0,56 0,30 0,65 0,03 0,87 0,95 0,49 0,42 0,07 0,54 0,12 0,57 0,40 

a2 0,12 0,35 0,08 0,14 0,00 0,74 0,09 0,26 0,11 0,81 0,27 0,72 0,57 0,23 0,42 0,69 0,37 0,55 

a3 0,15 0,52 0,97 0,42 0,69 0,27 0,60 0,63 0,55 0,65 0,14 0,02 0,58 0,91 0,93 0,47 0,70 0,60 

a4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a5 0,28 0,80 0,19 0,13 0,75 0,48 0,09 0,45 0,83 0,88 0,12 0,82 0,33 0,05 0,60 0,39 0,85 0,48 

a6 0,75 0,75 0,66 0,84 0,46 0,68 0,51 0,31 0,96 0,30 0,45 0,87 0,95 0,14 0,16 0,01 0,87 0,17 

a7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,05 0,01 0,92 0,63 0,59 0,65 0,62 0,42 

a8 0,31 1,00 0,30 0,55 0,94 0,67 0,00 0,59 0,70 0,60 0,41 0,44 0,42 0,46 0,81 0,69 0,46 0,27 

a9 0,72 0,38 0,22 0,54 0,92 0,97 0,42 0,57 0,26 0,21 0,05 0,13 0,39 0,82 0,72 0,65 0,06 0,57 

a10 0,24 0,31 0,37 0,21 0,64 0,57 0,09 0,46 0,66 0,56 0,56 0,15 0,21 0,59 0,43 0,25 0,29 0,14 

a11 0,16 0,31 0,04 0,46 0,89 0,06 0,28 0,16 0,28 0,86 0,61 0,78 0,12 0,71 0,87 0,63 0,08 0,98 

a12 0,95 0,88 0,93 0,84 0,73 0,05 0,50 0,19 0,48 0,89 0,91 0,38 0,32 0,82 0,77 0,63 0,74 0,56 

a13 0,92 0,06 0,70 0,08 0,20 0,48 0,16 0,05 0,98 0,58 0,27 0,56 0,36 0,75 0,25 0,36 0,73 0,18 



 

100 

 

11. melléklet: Az alkalmazott kérdőív 

Képességfelmérő kérdőív 
 

Kedves Kollegák!  

Harta Péter vagyok és a Continental Mérnöki Minőségbiztosítási csoportjában dolgozom Junior IPT 

tagként, emellett pedig a Pannon Egyetem Műszaki Menedzser mesterszakos, végzős hallgatója 

vagyok.   

A mai változó világban kétségkívül versenyelőnyt jelent cégünk számára, ha rugalmasabban tudunk 

reagálni a felmerülő változásokra/változtatásokra. Ezért célomként tűztem ki az agilis szoftverprojekt 

csapatok kiválasztását a Continentalon belül. Reményeim szerint a munkám során választ kapok arra 

vonatkozóan, hogy milyen szempontok alapján célszerű egy agilis csapatot kiválasztani, ezzel egy 

támpontot adva ahhoz, hogy minél agilisabb legyen a szervezetünk. Ehhez a munkámhoz kérem most 

az Önök segítségét, ezért tisztelettel megkérem, hogy töltse ki az erre a célra elkészített kérdőívemet!  

A kérdőív két részből áll:   

Az első rész a személyiségtípus rész 7 kérdéscsoportból áll, és a hét kérdéscsoport egyenként 10 pontot 

tartalmaz. Kérem minősítse mindegyik mondatot abból a szempontból, hogy menynyire igaz Önre, 

minél jellemzőbb a megállapítás, annál több pontot adjon!  

Összesen 10 pontot használhat fel a minősítéshez.  

A 10 pontot egyenlően is megoszthatja, vagy akár egy megállapításhoz is hozzárendelheti. Az összes 

pontszám nem haladhatja meg a kérdésenkénti 10 pontot és az összesített 70 pontot. A kérdőívkészítő 

program hiányosságai miatt kérem, hogy a pontokat a kérdés alatti kitöltendő mezőbe írja be a 

következő szerint: ha "b" jelű megállapításra adna 6 pontot, "e" jelűre pedig 4 pontot, akkor legyen 

szíves ezt úgy beírni, hogy b=6 és e=4.  

A második rész a képességek része, ahol az állításokat 1-5-ig terjedő skálán kell értékelnie attól 

függően, hogy azokkal mennyire ért egyet. Amennyiben egy állítást 5-re értékel, úgy azzal teljesen 

egyetért, 1-es értékelés esetében pedig nem ért vele egyet.   

A kérdőív végén általános demográfiai adatokat kell megválaszolnia a kutatási eredmény kiértékelése 

miatt.   

A kérdőív anonim módon gyűjti össze az adatait, azokat csak statisztikai célokra használom fel!  

Kérem annak a függvényében töltse ki a kérdőívet, hogy nem számít az eredmény és sok esetben lehet, 

hogy egy adott képességből egy gyengébb szint a csapatmunka szempontjából jobb, ezért nem létezik 

jó és rossz válasz!  

Előre is köszönöm a segítségét! 

*Kötelező 
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1. Kérem válaszában összesen 10 pontot adjon! A 10 pontot egyenlően is megoszthatja, vagy 

akár egy megállapításhoz is hozzárendelheti. A pontszámokat rövid válaszként írja le: ha "b" jelű 

megállapításra adna 6 pontot, "e" jelűre pedig 4 pontot, akkor legyél szíves ezt úgy beírni, hogy 

b=6 és e=4 * 

 

2. Kérem válaszában összesen 10 pontot adjon! A 10 pontot egyenlően is megoszthatja, vagy akár 

egy megállapításhoz is hozzárendelheti. A pontszámokat rövid válaszként írja le: ha "b" jelű 

megállapításra adna 6 pontot, "e" jelűre pedig 4 pontot, akkor legyél szíves ezt úgy beírni, hogy 

b=6 és e=4 * 
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3. Kérem válaszában összesen 10 pontot adjon! A 10 pontot egyenlően is megoszthatja, vagy akár 

egy megállapításhoz is hozzárendelheti. A pontszámokat rövid válaszként írja le: ha "b" jelű 

megállapításra adna 6 pontot, "e" jelűre pedig 4 pontot, akkor legyél szíves ezt úgy beírni, hogy 

b=6 és e=4 * 

 

4. Kérem válaszában összesen 10 pontot adjon! A 10 pontot egyenlően is megoszthatja, vagy akár 

egy megállapításhoz is hozzárendelheti. A pontszámokat rövid válaszként írja le: ha "b" jelű 

megállapításra adna 6 pontot, "e" jelűre pedig 4 pontot, akkor legyél szíves ezt úgy beírni, hogy 

b=6 és e=4 * 

 



 

103 

 

5. Kérem válaszában összesen 10 pontot adjon! A 10 pontot egyenlően is megoszthatja, vagy akár egy 

megállapításhoz is hozzárendelheti. A pontszámokat rövid válaszként írja le: ha "b" jelű 

megállapításra adna 6 pontot, "e" jelűre pedig 4 pontot, akkor legyél szíves ezt úgy beírni, hogy 

b=6 és e=4 * 

 
6. Kérem válaszában összesen 10 pontot adjon! A 10 pontot egyenlően is megoszthatja, vagy akár egy 

megállapításhoz is hozzárendelheti. A pontszámokat rövid válaszként írja le: ha "b" jelű 

megállapításra adna 6 pontot, "e" jelűre pedig 4 pontot, akkor legyél szíves ezt úgy beírni, hogy 

b=6 és e=4 * 
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7. Kérem válaszában összesen 10 pontot adjon! A 10 pontot egyenlően is megoszthatja, vagy 

akár egy megállapításhoz is hozzárendelheti. A pontszámokat rövid válaszként írja le: ha "b" 

jelű megállapításra adna 6 pontot, "e" jelűre pedig 4 pontot, akkor legyél szíves ezt úgy 

beírni, hogy b=6 és e=4 * 
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8. Jobban szeretek megfontoltan és artikuláltan beszélni, mint gyorsan közölni a 

mondandómat * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

9. Ha mások beszélnek hozzám, mindig képes vagyok maximálisan odafigyelni * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

10. Inkább egy hosszabb és bonyolultabb emailt küldök, mint több rövidebbet és 

egyszerűbbet * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

11. Visszacsatolást kérek és visszakérdezek, mintsem, hogy információ vesszen el * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 

 1 2 3 4 5 

12. Nyitott vagyok egy beszélgetés kezdeményezésére * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 
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 1 2 3 4 5 

 

13. Mások úgy gondolják, hogy könnyen megértem őket * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

14. A beszédet jobban megértem, mint a nonverbális jeleket * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

15. Gyakran nehezen találom meg a szavakat ahhoz, hogy kifejezhessem magam * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 
16. Általában nehezen adom elő magam nagy közönség előtt * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

17. Beszélgetés közben, jobban odafigyelek arra, hogy a partnerem mit mond rosszul, 

mint hogy mit mond jól * 

  

  

  

  

  



 

107 

 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

18. Általában frusztrálva érzem magam sok ember között * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

19. Általában a háttérben maradok * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 
20. Nem tudom hogyan viselkedjek egy új közösségben * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

21. Erős személyiségnek tartom magam egy közösségben * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

  

  

  

 

  



 

108 

 

22. Mindig van egy jó szavam a többi emberhez * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

23. Barátságosan viszonyulok az emberekhez * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 
24. Ha feszült vagyok, akkor a gondolataimba temetkezem * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

25. Gyakran megjátszom magam, hogy az emberek jobban elfogadjanak * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

26. Szívesen foglalkozom a többi ember problémáival és segítek nekik megoldani őket * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 
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27. Előre engedem a nálam idősebbeket, illetve átengedem a gyalogosokat a zebrán * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

28. Hatékonyabban dolgozom csapatban, mint egyénileg * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

29. Úgy gondolom, hogy egy vállalatban mindenkinek megvan a saját feladata * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

30. Ha a csapattársam kritizálja a munkámat, azt sértésnek veszem * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

31. A csapattársak segítik egymás munkáját * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 
32. Elkötelezett vagyok a csapatmunka iránt * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 
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 1 2 3 4 5 

 

33. A csapatmegbeszéléseken frusztráltnak érzem magam * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

34. Büszke vagyok a csapatom teljesítményére * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

35. A munkámmal a csapatom elismerésére törekszem * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 
36. Az ötleteimet minden esetben megosztom a csapatommal * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

37. Egy csapatban minden tagnak a csapat jövőképe szerint kell végeznie a munkáját * 
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Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

38. Inkább megtartom magamnak az ötleteimet, nehogy más ellopja tőlem * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

39. A vállalat mindig tájékoztat engem a változásokról a rám vonatkozó részleteséggel * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 
40. Mindig igazat mondok a munkatársaimnak * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

41. Általában a csapattársaimat beavatom a magánéletembe * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 
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42. Segítek a csapattársaimnak, hiszen ők is segítenek nekem * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

43. Nyíltan és részletesen kommunikálok a csapattársaimmal, minden kérdésükre 

készséggel felelek * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 
44. Sokszor megkérdőjelezem a felettesem döntéseit * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

45. Gyakran bezárom az irodám ajtaját, ha elmegyek onnan (vagy ha én jöttem el 

utoljára) * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

46. A kitűzött feladatokat egyenlően beszéljük meg a csapattársaimmal * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 
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47. Ha egy csapattársam a vállalat szabályait nem tartja be, akkor ezt jelentem a 

felettesünknek * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 
48. Frusztrálva érzem magam, ha a munkám során változás/változtatás következik be * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

49. Ha a munkám leadási határideje megváltozik, akkor is képes vagyok azt időre 

megcsinálni * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

50. Kizárt, hogy napi 8 és fél óránál többet dolgozzak a munkahelyen * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

51. Ha a főnököm megkér, hogy másnap menjek be egy órával korábban a munkahelyre, 

akkor ezt kérdés nélkül megteszem neki * Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 
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52. Gyakran mondok le a saját érdekeimről mások érdekei miatt * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

53. Úgy érzem, hogy lehetetlen több, párhuzamosan futó feladatot megcsinálni határidőre 

* 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

54. Feszült vagyok, ha egy új alkalmazást kell használnom a régi, jól bevált alkalmazás 

helyett * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

55. Fontosnak tartom a kialakult vállalati filozófiát, így kizárt, hogy támogassak egy újat 

* 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 
56. A követelmények előre letisztázása nagyon fontos a munkám során, hiszen a 

változtatásokat nem lehet időben kezelni * Soronként csak egy oválist jelöljön be. 
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 1 2 3 4 5 

 

57. Nyitott vagyok az új dolgokra, hiszen így minél többet tanulhatok * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

58. Úgy mesélek másoknak a cégről, mintha az a legjobb lenne a világon * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

59. A cégem és a csapatom fejlődéséért mindent megteszek, még ha többet is kell 

dolgoznom * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 
60. Mindegy, hogy milyen szervezetben dolgozom, a lényeg, hogy a munka ugyanaz 

legyen * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 
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61. Visszautasítanék egy jobb ajánlatot, csak hogy ebben a csapatban maradhassak 

* 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

62. Büszke vagyok a cégem elért eredményeire * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

63. Folyamatosan képzem magam, hogy minél jobb lehessek a vállalatom számára * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 
64. Miután a csapatmunka rám eső részét befejeztem, akkor már csak meg kell várnom, 

hogy a többiek is befejezzék a saját munkájukat * Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

65. A csapatom és a cégem inspirál engem abban, hogy a lehető legjobban 

teljesítsek * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 
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66. Ha a vevő változtat a követelményein, akkor azt nem vagyok köteles megcsinálni 

* 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

67. Egy adott feladatért csak akkor teszek meg többet, ha annak én vagyok a felelőse * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 
68. Képes vagyok saját, független döntést hozni * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

69. Egy probléma megoldása során nem lényeg az előzmény, hiszen a lényeg a felmerült 

probléma * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

70. Több feladat egyidejű megoldása nehézséget okoz számomra * 
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Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

71. Egy új technológia bevezetése során felmerülő problémát is hatékonyan meg tudok 

oldani * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 
72. Elsőként jelentkezem, ha egy új problémát kell megoldani * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

73. Ha nem fut le egy teszt, akkor inkább megkérem a tapasztaltabb munkatársamat, hogy 

csinálja meg helyettem és én inkább nem foglalkozom vele * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

74. Gyakran segítek megoldani mások problémáit, még ha nem is vagyok bennük 

jártas * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 
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75. Késztetést érzek arra, hogy a hibás dolgokat kijavítsam * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 
76. Addig javítom és ellenőrzöm a saját és mások munkáját, amíg az megfelelő nem 

lesz * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

77. Gyakran kell elhalasztanom a munkámat, mert nem tudom azt megoldani * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

78. Úgy gondolom, hogy kreatív vagyok, ha csapatban kell dolgoznom * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

79. Gondolkodás nélkül neki szoktam állni dolgozni * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 
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80. Ha nincs feladatom, akkor nehezen találom fel magam * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

81. Mindig van egy jó fejlesztési ötletem * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

82. Sokszor gondolok arra, hogy mit lehetne még jobban csinálni a mindennapjaim során 

* 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

83. A csapatommal gyakran ötletelünk vagy használunk brainstorming technikákat * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 
84. Gyakran más területekről is példát veszek a saját munkám javításához * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 
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85. Ha nem ismerek egy technológiát, akkor lemegyek a gyártósorra és személyesen 

megtekintem azt * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

86. A monoton munkát jobban szeretem, mint ahol gondolkodni kell és nagyobb eséllyel 

hibázhatok * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

87. A sudoku és a puzzle számomra rendkívül unalmas elfoglaltságok * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 
88. Inspirálom a csapattársaimat és mindig hallgatnak rám * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

89. Gyakran vagyok a középpontban * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 
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90. Képes vagyok irányítani egy csapatot és átvállalni a csapat felelősségét * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

91. Támogatom a csapattársaim munkáját és igazítom az útjukat * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 
92. Kiállok a csapattársaimért, még ha tudom, hogy nem nekik van igazuk * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

93. Képes vagyok összetartani egy csapatot és megoldani a konfliktusokat * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

94. Gyakran úgy érzem, hogy a munkatársaim semmibe vesznek * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 
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 1 2 3 4 5 

 

95. Úgy érzem, hogy nem tudok feladatokat kiosztani, mert túl nagy teher számomra * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 
96. Képes vagyok a vevővel kommunikálni és a vevő elvárásait teljesíteni * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

97. Számomra lényegtelen, hogy a csapattársaim hogyan oldják meg a feladataikat, csak 

legyen kész minden határidőre * Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

98. Számomra egy nagy adattábla átláthatatlan és követhetetlen * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

99. Gyakran hasonlítom össze a saját munkámat másokéval * 
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Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 
100. Sokszor nehezen veszem észre a csapat feladatai közti összefüggéseket * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

101. Képes vagyok nagy adathalmazokból következtetéseket levonni * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

102. Nálam a félig kész munka nem létezik * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

103. Gyakran javítok ki másokat, ha rosszul csinálják a munkájukat * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 
104. Szoktam év végi önértékelést készíteni és ez alapján eltervezni a következő évemet * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 
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 1 2 3 4 5 

 

105. Gyakran végig kísérek egy folyamatot az elejétől a végéig, csak hogy leellenőrizzem 

* 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

106. A folyamatos önellenőrzés csak kidobott idő, nem segít a fejlődésben * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 

 

 

107. A vevői követelmények változatossága miatt nem megfelelő egy sablon ajánlat, azt 

mindig a vevőre kell szabni * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 3 4 5 

 
108. Neme * 
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Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 1 2 

 

109. Életkora * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

18-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55-64 

> 64 

110. Vállalatnál eltöltött ideje * 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

0-3 év 

4-7 év 

8-15 év 

16-25 év 

26-40 év 

> 40 év 

111. Jelenlegi munkája: * 

112. Milyen munkakört töltene be szívesen egy agilis csapatban a képestésének 

megfelelően? * 
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Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

Szoftverfejlesztő 

Szoftvertesztelő 

Quality-s 

Requirement elemző 

Functional safety elemző 

Szoftverprojekt menedzser 

Egyéb 

113. Egyéb: 

 

kérdőív linkje:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjHV67kZPVxVf5n0KB96ZK-

Ho3ndnQzGuHsDwvOla5yTSc9Q/viewform?usp=sf_link  



 

128 

 

 HOMONNAY CSENGE  



 

129 

 

MERRE JÁRNAK UTAZÓK?- A TURISZTIKAI MOBILITÁS VIZSGÁLATA A 

BALATONNÁL 
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KIVONAT 

Kutatásom fókuszában a turisztikai mobilitás áll, ezen belül egy kevésbé feltárt területet, az egy 

utazás során bejárt helyszínek körét vagyis a turisztikai forgalom területi eloszlását  vizsgáltam. 

A témaválasztásom a Balaton térségén belül azért esett Ábrahámhegyre, mivel a falu 19 éve 

lakhelyemül szolgál, valamint három éve lehetőségem van jobban bele látni a község és 

környék turizmusába. Ennek oka, hogy egy vendéglátóegységet üzemeltetek a faluban.  

  

Dolgozatom első, elméleti részében tisztázom a mobilitás jelentését, a turisztikai közlekedés 

hátterét, valamint bemutatom Magyarország turizmusát, a balatoni régió turizmusát, valamint 

életgörbéjét. Aktualitásként megvizsgáltam és utána jártam a Covid-19 vírus hatásai és a 

turizmus kapcsolatának. 

A második részben bemutatom Ábrahámhegy történetét, valamint a falu turizmusának 

fejlődését.  

A harmadik részben a saját kutatásom szerepel. A 2020 nyarán végzett primer vizsgálatom 

nyomtatott (személyes kitöltés) kérdőíves megkérdezésre alapult. A 17 kérdésből álló kérdőív 

egyik innovatív elemét jelentette annak feltérképezése, hogy a térségben turisztikai céllal 

tartózkodók az utazásuk során a környéken merre jártak (mely településeket, milyen 

közlekedési eszközzel, mennyi időre és milyen céllal keresték fel). Az adatfelvétel az általam 

vezetett vendéglátóegységbe érkező vendégek segítségével zajlott.  

A kérdőív első felében általános kérdéseket tettem fel a kitöltők részére. Arra voltam kíváncsi, 

hogy rendelkeznek-e a kitöltők saját ingatlannal, egyáltalán ismerik-e a környéket, hányszor 

jártak már itt, valamint hova utaztak el az elmúlt három évben.  

A második részben az aktuális utazásról érdeklődtem. A kérdőívem segítségével arra kerestem 

a választ, hogy az Ábrahámhegyre és környékére érkező turisták milyen tevékenységeket 

végeznek, illetve milyen attrakciókat látogatnak meg a vakáció során, milyen közlekedési 

eszközökkel közlekednek, illetve kivel/kikkel töltik az időt a nyaralás folyamán.  

A kutatásom eredményei értékes információkkal segítik a Balaton turizmusának jobb 

megismerését. Elméleti szempontból képet kaphatunk az utazók mobilitásáról, gyakorlati 

szempontból pedig a térségben megvalósuló együttműködések (közlekedés, termékfejlesztés, 

kommunikáció) kialakításához, javításához is hasznos.  

Kulcsszavak: turisztikai mobilitás, turisztikai közlekedés, turizmus alakulása 
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ABSTRACT 

 

In my research I focus on the mobility of tourism and in this topic I examined a less revealed 

area, the locations visited in one trip. I chose the area of Lake Balaton namely Ábrahámhegy as 

this is the village where I have been living for19 years, and I have had 3 years to get a better 

insight in the tourism of the village and the  area because I run a catering establishment there.  

In the first part of my thesis l define the meaning of mobility, the background of touristic 

transportation and I show the tourism of Hungary and Lake Balaton and its life cycle. As a 

current topic I investigated the influence of Covid-19 virus and its connection with tourism. 

In the second part I introduce the history of Ábrahámhegy and the development of tourism in 

the village. 

In the third part I analyse my own research. My primary examination is based on a printed 

survey (filling in personally) in the summer of 2020. One of the innovative elements of the 

survey, which  consisted of 17 questions, was to identify which of the settlements the tourists 

visited in the area during their stay, and what their aim was. I collected the data with the help 

of the guests in the catering establishment I run. 

In the first part of the survey I asked the respondents general questions. I wanted to know 

whether they owned a property or how well they knew the area, how many times they had 

visited the area and where they had travelled in the previous three years.  

In the second part I gained information about their current trip. With the help of my survey I 

wanted to know what activities the tourists of Ábrahámhegy did, what attractions they visited  

during their holiday, what means of transport they used and who they spent the time with in 

this time. 

The results of my research provide valuable  information that can help the better understanding 

of the tourism of Lake Balaton. From a theoretical point of view we get a better image of the 

mobility of travellers while from a practical point of view it can help the improvement of 

cooperation in the area, (transportation, product development, communication) 

 

Keywords: tourism mobility, tourism flow
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1. BEVEZETÉS 

A dolgozatom témája a turisztikai mobilitás vizsgálata a Balaton térségén belül Ábrahámhegy 

környékén. Azért esett a választásom Ábrahámhegyre és környékére mert rengeteg emlék köt 

ehhez a térséghez. Itt éltem le a gyermekkorom nagy részét, itt ismertem meg a vitorlázást, itt 

vált számomra fontossá a víz közelsége, valamint a falutól 15 kilométerre elhelyezkedő 

városba, Tapolcára jártam óvodába, illetve általános iskolába.  

Nem csak a saját emlékeim kötnek ide, hanem a családi múltunk is. Az első nyaraló házak 

megjelenése idejében épült meg a mi családunk nyaralója is a faluban. Igaz, hogy felmenőim 

nem helyi lakosok voltak, viszont nagyon sok időt töltöttek Ábrahámhegyen. Kivétel nélkül, 

minden családtagom számára nagyon fontossá vált a vitorlázás elsajátítása, mivel számukra a 

nyár folyamán szabadidős, szórakozási lehetőségként, illetve közlekedési eszközként is 

szolgált. Minden évben áprilistól egészen októberig élvezték a falu adta nyugalmat és a víz 

közelségét.  

Napjainkban is szoros kötelék fűz minket a faluhoz, jelentős résztvevői vagyunk a falu 

turizmusának, mivel egy vendéglátóegységet üzemeltetünk a község központjában, valamint 

magánszálláshely kiadással is foglalkozunk. Ebből az okból kifolyólag jobban belelátunk a 

környék turizmusába és az ide érkezők igényeit is megfelelően ki tudjuk elégíteni. 

A személyes kötődésen kívül, a témaválasztásnál azt is figyelembe vettem, hogy a Balaton, 

mint turisztikai célpont egyre népszerűbbé vált az utazók körében, már a tömegturizmus 

jellemezi a térséget.  

Kutatásom fókuszában a turisztikai mobilitás áll, ezen belül egy kevésbé feltárt területet, az egy 

utazás során bejárt helyszínek körét vizsgáltam. Bízom benne, hogy a kutatásom eredményei 

értékes információkkal segítik a Balaton turizmusának jobb megismerését. Elméleti 

szempontból pedig képet kaphatunk az utazók mobilitásáról, gyakorlati szempontból pedig a 

térségben megvalósuló együttműködések (közlekedés, termékfejlesztés, kommunikáció) 

kialakításához, javításához is hasznos lehet az általam összeállított kutatás eredménye. 

Dolgozatom első, elméleti részében tisztázom a mobilitás jelentését, a turisztikai közlekedés 

hátterét, valamint bemutatom Magyarország turizmusát, a balatoni régió turizmusát, valamint 

életgörbéjét. Aktualitásként megvizsgálom és utána járok a Covid-19 vírus hatásai és a turizmus 

kapcsolatának. 

A második részben bemutatom Ábrahámhegy történetét, valamint a falu turizmusának 

fejlődését.  



 

133 

 

A harmadik részben a saját kutatásom kapott helyet. A 2020 nyarán végzett primer vizsgálatom 

nyomtatott (személyes kitöltés) kérdőíves megkérdezésre alapult. Az adatfelvétel az általam 

vezetett vendéglátóegységbe érkező vendégek segítségével zajlott, így lehetőségem volt 

közvetlen kapcsolatot kialakítani a kutatásba bevontakkal.  A 17 kérdésből álló kérdőív egyik 

innovatív elemét jelentette annak feltérképezése, hogy a térségben turisztikai céllal tartózkodók 

az utazásuk során a környéken merre jártak (mely településeket, milyen közlekedési 

eszközökkel, mennyi időre és milyen céllal keresték fel).  

A kérdőív első felében általános kérdéseket tettem fel a kitöltők részére. Arra voltam kíváncsi, 

hogy rendelkeznek-e a kitöltők saját ingatlannal, egyáltalán ismerik-e a környéket, hányszor 

jártak már itt, valamint hova utaztak el az elmúlt három évben.  

A második részben az aktuális utazásról érdeklődtem. A kérdőívem segítségével arra kerestem 

a választ, hogy az Ábrahámhegyre és környékére érkező turisták milyen tevékenységeket 

végeznek, illetve milyen attrakciókat látogatnak meg a vakáció során, milyen közlekedési 

eszközökkel közlekednek, illetve kivel/kikkel töltik az időt a nyaralás folyamán. A dolgozat 

során vizsgált kutatási kérdéseim: 

1. Hogyan alakul a Balatonra érkező turisták térbeli mobilitása? 

2. A térbeli mobilitást befolyásolják-e az utazók, illetve az utazás jellemzői? 
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

Mobilitás 

Az utazás a turizmus alapvető eleme, a meghatározás szerint „a szokásos környezeten kívüli 

helyekre való utazás és ott tartózkodás”. Az utazásnak öt alap elemét különböztetjük meg: a 

tervezést és várakozást, a kiválasztott desztinációba való utazást, a célállomáson való 

tartózkodást, valamint a visszautat és a visszaemlékezést. (Gunvor, 2012)  

A turizmussal összeköthető első nagyobb térbeli mozgást, a zarándoklatok jelentették, vagyis a 

fő motiváció a vallás volt. Az autók megjelenése nagyban hozzájárult a turizmus mobilitásának 

fejlődéséhez, mivel utat engedett a szinte teljesen szabad mozgásnak. Az autók lehetővé teszik 

az utazók számára, hogy szabad útvonalat válasszanak, megválaszthatják hol és mikor állnak 

meg az út során és, hogy milyen tempóban utaznak.  (Hannam [et al],  2014) 

Eleinte csak a kiváltságosok élhettek az utazás lehetőségével, a későbbiekben egyre szélesebb 

rétegben vált elérhetővé. Ez elsősorban a technológiai fejlődésnek, a hatékonyabb 

munkavégzésnek és a több szabadsághoz való jognak köszönhető. A mobilitás és a turizmus 

mindig hozzájárult a hétköznapi élet és a szabadsággal eltöltött időszak különválasztásához. A 

turizmus nyomán megjelenik az individualizáció elmélete, valójában a modernizáció egyik 

aspektusa. Ebben az összefüggésben az egyén maga választja meg életszínvonalát, önmaga építi 

fel életvitelét. Ezáltal a homogén csoportokból álló hierarchikus társadalmi struktúra, egy 

heterogénebb hálózat-típusú társadalmi rendszerré alakul át.  

Három tényezőt állapítanak meg, melyek befolyásolják a mobilitás szintjét és mintáját. Az első 

a hozzáférés a mobilitási „terekhez”, ami a megfelelő közlekedési- és kommunikációs 

infrastruktúra jellegét határozza meg, ennek alapkövetelménye a fizikai rendelkezésre állás, és 

a gazdasági hozzáférés. A következő tényező a kompetencia. Azokra a kompetenciai 

képességekre utal, melyek szükségesek ahhoz, hogy a mobilitás létrejöjjön. Ilyen például a 

menetrendek használata, a foglalási programok, módok ismerete. Az utolsó tényező a 

megfelelés. Ez a tényező azokat a viselkedési elemeket tartalmazza, amelyek a mobilitás 

létrejöttéhez elengedhetetlenek. Ilyen például a hajlandóság, ahhoz, hogy a mobilitás 

létrejöjjön. (Mayer, 2009) 

Napjainkban már kifejlett kapcsolat van a turizmus és a mobilitás között, amelynek sok pozitív 

hatása érzékelhető, azonban a környezetre nézve negatív hatásokat is gyakorol. A 

fenntarthatóság szempontjából a mobilitás az idegenforgalom legkritikusabb eleme. A turizmus 

fejlődéséhez viszont elengedhetetlen tényező az utazás, így az infrastruktúra fejlődésével a 
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turizmus is fellendül. A fenntartható turizmus érdekében az utazókat motiválni kellene a 

szervezett utakon való részvételre, mert az egyéni utazás hatalmas ökológiai lábnyomot hagy 

maga után. (Paul, 2007)  

 

2.2.A turisztikai közlekedés háttere 

A turizmus nem jöhetett volna létre a közlekedés nélkül, amely a szállítást és a logisztikát 

jelenti. A szállításnak és logisztikának az alapja pedig a gazdaság működése. 

A turizmus és a közlekedés között három olyan okot jelölnek meg, amelyek a két terület között 

nehezítik a elhatárolását. Az egyik ok, hogy az utazás egyszerre lehet a turisták mobilitását 

lehetővé tevő szolgáltatás, másrészt lehet maga a vonzerő is egyben. Ilyen például egy luxus 

óceánjáró, mivel már maga a hajón lét is nagy élményt tud biztosítani az utazónak, másrészt 

pedig a hajó szolgál azért, hogy a kirándulás során a turisták eljussanak a naponta változó 

úticélokhoz. A második ok pedig, az, hogy nagyon ritka jelenség, amikor egy attrakcióhoz való 

utazás során maga az utazás is az attrakciót képezi. Ilyen például az északon található fjordok 

megtekintése hajóval. Harmadrészt nehéz megállapítani, hogy a közlekedés mekkora szerepet 

játszik a egyes desztinációk fejlődésében. A kérdés tehát, hogy a desztináció fejlődés 

eredményeként lett-e kialakítva a jó infrastruktúra vagy pedig a jó infrastruktúra következtében 

tudott fejlődni a desztináció. A területi szerveződés vizsgálatakor azt is meg kell figyelni, hogy 

különböző területeken, hogyan működnek a különböző közlekedési szolgáltatások. Milyen 

szinten vannak összehangolva, megfelelően szolgálják e az ott lakókat, ott dolgozókat és az 

odaérkező turistákat is. 

Ezen kívül a közlekedési szolgáltatások elemzésénél azt is meg lehet állapítani, hogy a meglévő 

szolgáltatásokat milyen módon kell alakítani. Melyik az a desztináció, amelynél újításra kerül 

a szolgáltatás, hol kell megszüntetni egy adott utat, vagy esetleg van- e olyan desztináció 

amelyhez érdemes lenne szolgáltatást kötni.  

 

Mint ahogy a termékek esetében is fennáll az a tény, hogy amíg az adott termék nem jut el a 

vevőhöz, addig a terméknek nincs értéke. Ugyanígy van ez a szolgáltatások terén is. Amíg a 

fogyasztó nem használja fel a szolgáltatást, addig nem történik értékteremtés. 

A turisztikai célú közlekedésnek az elsődleges feladata az, hogy megteremtse az összekötettést 

a küldő és a fogadó ország között. A másodlagos feladata, pedig a desztináción belüli 

közlekedés biztosítása. A turisták több utat tesznek meg a két desztináció között, így nagyobb 

jelentősége van ennek az útnak, mint a desztináción belülinek. Hiszen a desztináció 
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szempontjából a megfelelő és egyszerű megközelítés növeli a versenyképességet, az utazó 

szempontjából pedig pozitív vagy negatív benyomást nyújt az út során. Ahhoz, hogy pozitív 

benyomásra tegyünk szert, több tényező játszik fontos szerepet: a közlekedési módok köre, 

minősége és a kiegészítő szolgáltatások. Fontos szerepet tölt be még a mobil internet hálózat és 

az interneten való jelenlét is, mivel a két terület közötti szállásfoglalásokat ennek segítségével 

tudják lebonyolítani az utazók, valamint az útvonal tervező programot (GPS) ezen keresztül 

érik el. Ezen kívül a vasúti és légi irányítási rendszerekért is az informatikai háttér felel. (Huszti, 

2011) 

 

2.3. A turizmus Magyarországon 

Magyarország a kedvező földrajzi fekvésének, kultúrájának, híres gasztronómiájának  

köszönhetően ismert turisztikai célpontként szolgál. Már az Osztrák-Magyar –Monarchia 

időszakában megrendezett kiállításoknak köszönhetően sok külföldi érkezett országunkba. A 

két világháború között jelentős attrakciónak számított Budapest, mint fürdőhely, illetve számos 

kirándulóhelyünk is érdekelté vált. 1945-1990 között a Balatoni turizmus is fellendült a belföldi 

turizmusnak köszönhetően és a szocialista országok állampolgárainak látogatása végett a 

nemzetközi turizmus is fejlődésnek indult.  

 

Napjainkban a turizmus húzóágazatként jeleskedik, ennek pozitív hatásaként növeli a lakosság 

életminőségét. A Magyar Turisztikai Ügynökség közlése szerint a turizmus eredményei évről 

évre rekordot döntenek 2010 óta (ami alól a 2020. év kivétel lesz). A turizmus jelentős szerepet 

vállal Magyarország gazdasági életének fejlesztésben. A KSH adatai szerint a turizmus 

közvetlen hozzájárulása a gazdasághoz a GDP 6,8%-a, a közvetett hozzájárulása, pedig a GDP 

10,7%-a. Munkahelyteremtés terén is kiemelkedő számokat mutat. 428 ezer főnek biztosít állást 

az iparág. A közvetlen és közvetett munkahely biztosítás mértéke a GDP 13,2%-a. Ebből a 

lebontva közvetlenül a GDP 10%-át teszi ki3.  

A turizmus fontos szerepet játszik a Magyar Nemzeti Bank folyó fizetési mérlegének 

javításában is, mivel a külföldről érkező turisták többet költenek országunkban, mint a 

magyarok külföldön. A magyarországi politika is több beruházást támogat, illetve az állami 

                                                 
3 https://mtu.gov.hu/cikkek/a-turizmus-eredmenyei-magyarorszagon 

 

https://mtu.gov.hu/cikkek/a-turizmus-eredmenyei-magyarorszagon
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költségvetésben önálló tételként szerepel a turizmus. A bent lévő összegből a Nemzeti 

Turizmus Stratégiában és a Széchényi Tervben szereplő célokat kívánják megvalósítani. 

2.4.A turizmus kínálata 

Magyarország turisztikai kínálata korszerű és nemzetközileg versenyképes. Korszerűen 

kiépített autópályák, vasúti, vízi és légi vonalak biztosítják a komfortos utazást. 

A városi turizmus fő attrakciója Budapest, ahol a történelmi hangulat, keveredve  a modern 

stílusú életvitellel igazán élménydús itt tartózkodást nyújt az idelátogatók számára. Budapest 

mellett megemlíthetünk még 6 regionális várost, amelyek úgyszintén hozzájárulnak az ország 

minőségi városi turizmus kínálatához. Ide tartozik: Győr, Székesfehérvár, Pécs, Miskolc, 

Szeged és Debrecen. Budapest és a regionális városok nem csak a városi turizmusban nyújtanak 

széles kínálatot a látogatók számára, hanem a kulturális turizmus szerves részei is. Számos 

múzeummal, emlékművel, híres utcákkal, különféle fesztiválokkal bővítik az ország kínálatát. 

Magyarország a legmagasabb színvonalú, szállodaláncokhoz tartozó szállodák helyszíne is. 

Ilyen szállodaláncok például a Hilton, a Four Seasons, az Accor és az Inter Continental. Hazánk 

26 darab ötcsillagos szállodával büszkélkedhet, ezeknek a nagy része a fővárosban található.  

Magyarország vezető turisztikai terméke az egészségturizmus. A megfelelő geológiai 

adottságoknak és az ásványi alkotóelemekben gazdag termálvíznek köszönhetően az 

egészségturizmus az ország kínálatának alapeleme. 51 településünk rendelkezik 

gyógyfürdővel, amelyek a fejlesztési terveknek köszönhetően az uniós előírásoknak megfelelő 

vízforgató és víztisztító berendezésekkel vannak ellátva, így minőségi orvosi kezeléseket 

tudnak biztosítani a potenciális gyógyulni vágyóknak. Az egészségturizmusról híres városok 

pedig, Hévíz, Gyula, Hajdúszoboszló, Debrecen, Bük, Sárvár és Zalakaros. 

Az ország kulturális és örökség turizmus kínálatába a hazai UNESCO világörökségeket 

sorolhatjuk. Ebbe a kínálati csoportba tartozik Budapest- a Duna-part, a Budai Várnegyed, 

Andrássy út, Hollókő-Ófalu és környezete, az Aggteleki karszt és a Szlovák- karszt barlangjai, 

az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete, a Hortobágyi Nemzeti 

Park- a Puszta, a Pécsi ókeresztény sírkamrák, a Fertő kultúrtáj és a Tokaj-hegyaljai történelmi 

borvidék kultúrtáj.  

Az ország ökoturizmusát a nemzeti parkok képzik. Magyarország nemzeti parkjainak 

különlegessége, hogy a 10 természetvédelmi terület közül kettő határon átnyúló terület.  
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A gasztroturizmus kínálatába a borvidékeket soroljuk. Az országban 22 borvidéket kereshetnek 

fel az idelátogatók és nemzetközileg versenyképes borokat kóstolhatnak meg4. 

 

2.5.A Balaton régió turizmusa 

A Balaton Közép-Európa legnagyobb édesvízű tava. Magyarországon Budapest után a Balaton 

a legkeresettebb régió. A térségben a legfontosabb gazdasági tevékenység a turizmus. Az ágazat 

fejlődése már a múlt században elkezdődött, a jelentősebb növekedési pontok a századforduló 

körül, illetve a második világháború után történtek. A tó vonzerejét a kedvező hőmérséklet és 

a változatos táj adja. A régió területe három megyét foglal magába (Veszprém, Somogy, Zala). 

A térség önálló területrendezési tervvel és szabályzattal rendelkezik 2000 óta. A régió állandó 

népessége több, mint 274 ezer fő, viszont a fő szezonban az üdülőtulajdonosokkal együtt 

meghaladja az 524 ezret5.  

A fő szezonban várják főként  a vízpart szerelmeseit, egész évben, illetve szezonon kívül pedig 

a gyógy-és wellness szállodák állnak  a vendégek rendelkezésére.  

A déli-part sekélyebb vízű, ezért a Balaton vize ezen a szakaszon melegszik fel a 

leggyorsabban. Sekély, homokos strandokkal rendelkezik a partszakasz. A gyerekekkel 

nyaralók körében kedvelt nyaraló helynek számít ez a partszakasz. Ezen kívül a déli-part a 

nyüzsgés és szórakozás helyszíne is, „fővárosa” Siófok, amelyet a nyüzsgő életet kedvelők 

keresnek fel. A déli-part főbb látványosságai a következők: Fonyód mólója, a Siposhegyi kilátó 

és a Valkó kilátó, Siófok kikötője, Balatonfenyvesen a kisvasút és Zamárdiban a Hősök 

Kápolnája. Az üdülőtelepülések sorozata Siófoktól Fonyódik tart. Erre a szakaszra jellemző 

leginkább a nyüzsgés és a szórakozás, valamint itt kerülnek megrendezésre a Balaton 

legnagyobb zenei fesztiváljai. Ezeken túl nyugodt, csendes partszakaszok is találhatók, amelyek 

a családosok környezetében népszerűbbek. 

A Balaton északi partja gyorsabban mélyülő vízparttal rendelkezik. Ez a part inkább a 

pihenésre, kirándulásra vágyó turistákat várja. A vidék műemlékekben, múzeumokban és 

természeti értékekben gazdag. Ezen kívül számos történelmi értéket is felfedezhetünk, 

számtalan kolostor és várrom található ebben a térségben.  

A hegyoldalakban főként szőlőtermesztéssel és borkészítéssel foglalkoznak, hiszen ideális 

                                                 
4 http://www.mtafki.hu/konyvtar/Magyarorszag/Magyarorszag_terkepekben_Turizmus.pdf 

 
5 https://balatonregion.hu/magunkrol/balaton-regio/ 

 

http://www.mtafki.hu/konyvtar/Magyarorszag/Magyarorszag_terkepekben_Turizmus.pdf
https://balatonregion.hu/magunkrol/balaton-regio/
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termőterületként szolgál6.  

A legfontosabb települések közé tartozik Balatonfüred, amely az 1970-es években került be az 

idegenforgalom körébe, miután a füredi savanyúvizet gyógyvízzé, illetve gyógyforrássá 

nyilvánították. Fontos látogatóközponttá vált az 1910-es évektől kezdve a mai Szívkórház 

épülete. Az eleinte fürdőként működő egység 1949-ben került állami kézbe és innentől kezdve 

állami kórházként, majd egy korszerűsítés után szívkórházként működik tovább a mai napig. 

A város gazdag a műemlékek terén. Több múzeumot, kiállítást tudunk felkeresni, ha ide 

látogatunk. Aki aktív turizmus céljából érkezik a térségbe, ő is megtalálja a számára megfelelő 

túraútvonalakat7.  

A tóba mélyen benyúló Tihanyi-félsziget külön figyelmet érdemel, ritka természeti 

képződményekkel és az apátság uralta faluval. A leglátogatottabb attrakciója a falunak a 

Tihanyi Bencés Apátság, ezenkívül számos természeti kincset rejt a térség8. 

Az északi-part főbb települései körébe sorolható Badacsony is. A hegy tájképi adottsága, híres 

borai, történelmi háttere révén az egyik leglátogatottabb régió a Balaton partján. Kiemelkedő 

szőlőültetvények borítják lankás dombjait, valamint számos borászat és pincészet található a 

hegyen. Minden évben megrendezett bortúrákkal várják az idelátogatókat, illetve sok étterem 

is hozzájárul a régió kínálatához. Badacsonytól nyugatra számos kisebb üdülőfalu sorakozik 

fel, mint például Szigliget, Balatongyörök, Vonyarcvashegy és Gyenesdiás. A falvak szép 

kiépített parttal és strandokkal rendelkeznek. 

Az északi-part legnagyobb városa Keszthely. A város gazdag a műemlékek és színvonalas 

programok terén. A leghíresebb attrakciója a Festetics kastély, illetve ezen kívül jó néhány 

múzeum tekinthető meg a városban9. 

 

2.6.A Balaton régióra jellemző életgörbe 

Egy desztináció turizmusának fejlődése hosszú folyamat. A fejlődés során sok változáson megy 

keresztül a célterület. Az eltérő területeken a turizmus életgörbéje ugyanúgy érvényesül, mivel 

ugyanazon a fejlődésen mennek keresztül. Ennek ellenére a fejlődés jellemzői, ideje, mértéke, 

                                                 
6 https://www.utazzitthon.hu/tajegyseg/balatoneszakipart 

 
7 https://balatonfured.hu/2011/01/07/nevezetessegek-latnivalok/ 

 
8 https://impressmagazin.hu/a-15-legerdekesebb-latnivalo-tihanyban/ 

 
9 https://www.utazzitthon.hu/tajegyseg/balatoneszakipart 

 

https://www.utazzitthon.hu/tajegyseg/balatoneszakipart
https://balatonfured.hu/2011/01/07/nevezetessegek-latnivalok/
https://impressmagazin.hu/a-15-legerdekesebb-latnivalo-tihanyban/
https://www.utazzitthon.hu/tajegyseg/balatoneszakipart
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a turizmus által megtörtént változások eltérőek lehetnek, az életgörbén mégis ugyanazt az utat 

járják be. A desztinációs életgörbe a marketingből jól ismert termékciklus görbéhez részben 

hasonló. A görbe hátterében az áll, hogy a desztinációk folyamatosan változnak a befolyásoló 

tényezők hatására. 

Az első szakasz a felfedezés szakasza. Ebben a szakaszban a látogatók száma kicsi, érkezésük 

rendszertelen, és legfőképpen egy konkrét dolog miatt látogatnak a desztinációba. Mivel 

alacsony számban érkeznek, így nincsenek hatással az ott élők gazdaságára sem, viszont már 

kapcsolat alakul ki a turista és a helyi lakók között.  A felfedezés szakasza konkrétan 1800-

1861 között volt a Balaton esetében. Kevés turista szám volt a jellemző, főleg az elit körökben 

volt népszerű a tó. Nehezen volt megközelíthető, nem volt kiépített infrastruktúra. Vonzerőként 

a gyógyvizek, illetve a társadalmi élet jelent meg. Gazdasági hatás ebben az időszakban még 

nem volt megfigyelhető. 

A következő szakasz a turizmusba való bekapcsolódás. Ebben a szakaszban növekszik a 

turisták száma, valamint némi rendszeresség alakul ki az érkezéseket tekintetében. A helyiek 

gazdaságára már befolyással van ez a turista szám, így kialakulnak olyan szolgáltatások, 

amelyek elsődlegesen és kizárólag csak a turizmusban résztvevőket szolgálják, valamint a helyi 

lakosoknak nyújtanak munkalehetőséget. Létrejön a kapcsolat a helyi lakosok és a vendégek 

között. Kialakul egyfajta turistaszezon, amely megváltoztatja a helyi lakosok életvitelét, illetve 

bevételi forrásuk mértékét. A desztináció fejlődése érdekében fejleszteni kell a helyi 

infrastruktúrát és a létesítményeket. A Balaton esetében jellemző volt a turisták számának 

növekedése, a térség már attrakcióként is szerepelt. Ebben az időben alakultak ki az 

üdülőtelepek a turisták folyamatosan növekvő létszáma miatt. Kialakulóban volt a kapcsolat a 

helyiek és a turisták között, valamint körvonalazódott a turisztikai szezon. 

A következő szakasz a fejlődési szakasz. Ebben a szakaszban a turisták száma már eléri, a 

Balaton esetében több helyen meghaladja a helyi lakosok számát. A helyiek már nem tudják 

koordinálni ezt a tömeget. Egyre több külsős befektető jelenik meg annak érdekében, hogy 

fejlesszék a területet. A természeti és kulturális értékek a terület attrakcióivá válnak, valamint 

mesterséges attrakciókat hoznak létre a fejlődés érdekében. Egyre jobban megfigyelhető, hogy 

a turisták igényüknek megfelelően választanak helyszíneket. A Balaton esetében azonban a 

fejlődés szakasza előtt egy erőteljes visszaesés következett be az I. világháború miatt. 1918-40 

között újra a felívelés figyelhető meg. A látogatók száma már meghaladja a helyi lakosok 

számát. Elsősorban a belföldi vendégkör volt a jellemző. A kínálat fejlődött, fontosabbá váltak 

a természeti és kulturális vonzerők. 1940-45 között a II. világháború következtében újra 

drasztikus zuhanás figyelhető meg a görbén. 1945-80 között ismét megnövekedett a látogatók 
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száma, már minden társadalmi réteg számára elérhető a Balaton régiója. Már nem csak a 

belföldi kereslet dominált ebben az időben, megjelennek a külföldi, elsősorban a német 

nemzetiségű látogatók. 

A konszolidáció szakaszában csökken a látogatók számának növekedési üteme. A létszám még 

növekszik csak lassabb ütemben, még mindig meghaladja a turista szám a helyi lakosok számát. 

A térség majdnem egésze bekapcsolódik a turizmusba. Kezd zavaró tényező lenni a turisták 

megnövekedett száma. Megpróbálják a szezonalitás túlsúlyát csökkenteni. A cél az, hogy a 

szezon minél jobban kihúzódjon a főszezonon kívül, vagy arra törekednek, hogy négy évszakos 

turizmus kínálatot alakítsanak ki (ez kifejezett célja a balatoni régiónak). 1980-89 között 

egyezik a modell és a Balaton fejlődésének menete. Már nagy szerepe van a turizmusnak a 

gazdaságban. Viszont a tömegturizmus kezd bosszantó lenni a helyi lakosok számára. 

A stagnálás szakaszában tetőzik a vendégek száma. Ennek következtében az erőforrásokat 

teljes mértékig kihasználták, ezáltal súlyos gazdasági, természeti problémák jelentkeztek. Az 

adott terület megfelelő imázzsal rendelkezik. A vendégkör mostanra főként visszajáró 

turistákból áll, és ismétlődő programokra épül a térség kínálata. A természeti vonzerőket 

felváltja a mesterségesen létrehozott attrakciók. A stagnálás időszakában a Balatonon főként  a 

visszajáró vendégekre számíthattak. Ebben az időszakban elkezdődött a háttér települések 

fejlesztése, a kínálat bővítése érdekében.  

Az életgörbe utolsó szakasza a hanyatlás vagy az újjáéledés. Az ismétlődő programkínálat és 

az állandó attrakciókínálat következtében a turisták már új desztinációkat keresnek fel. A 

látogatók inkább csak hosszú hétvégére, rövid kirándulásokra váltják fel a hosszú tartózkodási 

idővel járó nyaralásokat, üdüléseket. Ahogy a versenytársaknál nő az attrakciók száma, úgy 

válik a desztináció „értéktelenebbé” a turisták számára, ezáltal rohamosan csökken a látogatók 

száma. Ebben a helyzetben két választási lehetősége van a térségnek. Az egyik, hogy teljesen 

eltűnik a turizmus köréből, ennél a megoldásnál nem kell újabb befektetéseket tenni a térség 

fejlesztésébe, nem igényel anyagi hozzájárulást. A másik megoldás, ha újjáéled a térség. Ez egy 

költségesebb választás, mivel újjá kell éleszteni a térséget. Ez ember alkotta, mesterséges 

attrakciók létrehozásával, vagy a korábbi ki nem használt természeti erőforrások 

felhasználásával lehetséges. 

A Balaton régióra jellemző életgörbe és a tényleges életgörbe közötti különbség az az I. 

világháború (1914-18) és a II. világháború (1942-45) körüli időszakban különbözik, mivel a 

két háború idejében hirtelen visszaesett a látogatók száma. Ezek a negatív rekordok nem a 

desztináció kínálatával, hanem az aktuális világpolitikai helyzettel álltak összefüggésben. 

Azonban mindkét háború után dinamikus növekedés látható. A növekedés annak köszönhető, 
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hogy az első világháború után Magyarország elveszítette népszerű fürdőhelyei nagy részét. 

Ebben az időben kezdett a középosztály körében is népszerűvé válni a tó. 

A II. világháború után, azonban az volt az új politikai-társadalmi cél, hogy minél több 

társadalmi rétegnek biztosítson utazási célpontot a Balaton. Az 1960-as évektől kezdve indult 

meg csak igazán a fejlődés, főként a külföldi vendégek megjelenésével. A nagy kereslet miatt 

a magánszálláshelyek számát kereskedelmi szálláshelyek fejlesztésével növelték meg, mivel 

túlkereslet volt a jellemző. A túlkereslet miatt túlzsúfoltság volt és a természeti erőforrások 

károsodtak. 1980-89 között egy drasztikus csökkenés történt, mivel a németeknek már nem volt 

szüksége a Balatonra, mint „találkozóhelyre” és a magyarok előtt is megnyíltak a határok. 

Olyan úticélok lettek elérhetőek, amelyek vonzóbbnak számítottak, mint amit a Balaton 

nyújtott. 

 

2.7.Vendégforgalom a  Balatonnál 

A KSH adatai alapján 2019-ben a vendégéjszakák száma meghaladta az 5 millió 800 ezret a 

Balaton kereskedelmi szálláshelyein. Ez a számadat 0,9%-kal csökkent a 2018-as adatokhoz 

képest. A forgalom harmadát jelentő külföldi éjszakák száma 2,6 századdal maradt el a 2018-

as évhez képest, emellett a magyar vendégéjszakák száma azonos volt mindkét évben. 

A legjelentősebb vendégéjszakát lebonyolító település a Balatontól 6 km-re fekvő Hévíz volt 

(1.475.000) , ezt követte Balatonfüred (733.000), a harmadik helyen pedig Siófok végzett10. 

A külföldi és belföldi megoszlás szerint a 2020-as szezonban több belföldi turista jelent meg a 

balatoni régióban, mint az elmúlt eddigi években. Ennek oka egyértelműen a Covid-19 vírus 

volt. A vírust leszámítva az előző években több küldőország is megjelent a Balatonnál, főként 

német, osztrák nemzetiségűek. Ha egy kicsit visszatekintünk az időben, akkor egyértelműen 

meg tudjuk állapítani, hogy miért is vált a magyar tenger a németek legkedveltebb 

nyaralóhelyévé. Köztudott, hogy rengeteg német látogatta a Balatont 1960 és 1980 között. A 

berlini fal miatt szétválasztott családok a Balatonon tudtak pár napra vagy több hétre egyesülni, 

amíg a nyaralásuk tartott. Azért választották a Balatont, mert olcsó helynek számított, emellett 

lenyűgözte őket a táj szépsége. Legfőképpen az északi partot preferálták, ezen belül is 

Balatonfüred környékét. Ebből az okból kifolyólag a mai napig sok német nemzetiségű 

                                                 
10https://www.balatontipp.hu/balatoni_hirek/turizmus-2019-ben-megallt-a-vendegforgalom-novekedese-a-

balatonnal/ 

 

 

https://www.balatontipp.hu/balatoni_hirek/turizmus-2019-ben-megallt-a-vendegforgalom-novekedese-a-balatonnal/
https://www.balatontipp.hu/balatoni_hirek/turizmus-2019-ben-megallt-a-vendegforgalom-novekedese-a-balatonnal/
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turistával találkozhatunk a Balatonnál. Megszerették a helyet, az emlékek miatt érzelmileg 

kötődnek a Balatonhoz11. Napjainkra már többen saját ingatlannal is rendelkeznek, valamint 

sok időt töltenek egyhuzamban az országban. Az osztrák vendégeknek egyértelműen a közelség 

és a kedvező árak miatt tetszett meg az ország. 

Hévíz is nagyon közkedvelt hellyé vált az orosz nemzetiségűek körében, bár a város vonzereje 

a termálvíz, mégis a Balaton vonzáskörzetébe tartozik, és nagy befolyással van a környező 

településekre. A város sokat tesz azért, hogy minél több orosz vendég válassza úticélnak a 

várost. Az utcákon nagyon sok felirat cirill betűkkel van kiírva, a tónál a táblákon 4-5 nyelven 

láthatóak az utasítások és az információk, valamint vannak olyan magán kézben lévő boltok, 

ahol minden termék neve magyarul és oroszul is fel van tüntetve. A Hévízi tavat klímájának, a 

hőmérsékletének és a gyógyító hatásának köszönhetően sokan látogatják külföldről és 

belföldről egyaránt.  

 

2.8.Covid-19 hatása a 2020-as turizmusra 

Ahogy az elmúlt években is, a 2020-as évben is a legkeresetteb magyar turisztikai régió a 

Balaton. A vírus kitörésével a magyarok nem mondtak le a nyári vakációról. A nyári szezon 

beköszöntével az országon belüli korlátozások feloldásának és az állami propagandának 

(ezalatt értem a „Maradj itthon” kampány erőteljes hatását) köszönhetően a belföldi 

vendégforgalom júniustól ismét növekvő tendenciát mutatott. A nyári szezonban zsúfolásig volt 

a Balaton és környéke. Ez a kimagaslóan gazdaságilag pozitív szezon a külföldi 

korlátozásoknak is köszönhető volt. Saját esetemben az általam vezetett vendéglátó egység 

forgalma az idei szezonban 2,5-szeresére nőtt az előző szezonhoz képest. Ez nem volt máshogy 

más vendéglátó egységek esetében sem. A Balaton régiójának több éves célja az, hogy mind a 

négy szezonra kialakított programajánlattal rendelkezzen, ezzel együtt a szezon kinyújtása is a 

célok között szerepel. A vírus következtében ez a terv lehetséges, hogy meg tud valósulni, mivel 

a belföldi turistáknak nincs lehetősége a külföldi utazásokra.  

A belföldi turisták számának hirtelen megnövekedése mellett, azt is érzékelhettük, hogy a 

külföldi vendégek száma megcsappant. A koronavírus által bevezetett korlátozások miatt a 

külföldi vendégéjszakák 75%-kal visszaestek az előző évhez képest. Konkrét adatok 

tekintetében ez azt jelenti, hogy az idei évben a 166 ezer külföldi vendég összesen 478 ezer 

                                                 
11 https://velvet.hu/balaton/2016/08/21/a_balatonon_nyaralo_nemetek_egyharmada_kem_volt/ 

 

https://velvet.hu/balaton/2016/08/21/a_balatonon_nyaralo_nemetek_egyharmada_kem_volt/
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vendégéjszakátt töltött nálunk. A 2019-es szezon júliusában a 687 ezer külföldi vendég 1,9 

millió vendégéjszakát töltött az országban. Az 1,9 millió éjszaka felét a Budapest-Közép-

Dunavidék térségében, 23%-át pedig a Balatonon töltötték.  

Sajnos hiába élénkült fel a belföldi turizmus a magyar vendégek nem tudták pótolni a külföldi 

turisták által produkált tavalyi (2019. évi) adatokat.  

A vendéglátóegységek szemszögéből viszont pozitív eredmények születtek a szezon végére. A 

nyári hónapokban a belföldi turizmus megnövekedése miatt rekord forgalmakat produkáltak a 

vendéglátó egységek. Bár ez az időszak nagyon megterhelő volt számukra –ezzel jómagam is 

egyet értek- mivel ez a szezon a vírus kialakulása miatt később indult (június elején), így a négy 

hónapnyi vendégforgalom mennyisége három hónapra szűkült le, ami hatalmas zsúfoltságot 

okozott.  

Bár volt negatív hozadéka is a vírusnak a balatoni szezonban. Az egyéni utazók ugyanolyan 

bátran utaztak, mint az előző években, viszont a csoportos, illetve a céges utazások száma 

drasztikusan csökkent. A csoportos utazások csökkenésének oka vélhetően az, hogy ezeken a 

szervezett utakon főként idősebb turisták vesznek részt. Mint tudjuk, ők veszélyeztett korban 

vannak a vírus miatt, így nem mertek ilyen utazásokat vállalni. A céges utak esetében pedig az 

ok, a nemzetköziség lehetett. Ezek a következmények érzékenyen érintették a Balatont 

turisztikai és gazdasági szempontból.  
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3. ÁBRAHÁMHEGY KÖRNYÉKÉN TALÁLHATÓ ATTRAKCIÓK 

 

A kutatásom során vizsgált, Ábrahámhegy környékén található turisztikai látnivalók közül a 

leglátogatottabbak a Tanúhegyek, a Káptalantótiban minden hétvégén megrendezésre kerülő 

Liliomkert Piac, a Badacsonytomaj térségében található Folly arborétum és borászat, a 

Szigligeti vár, a Salföld major, valamint a tapolcai tavasbarlang.  

Az összes attrakció közül a leglátogatottabbak a Tanúhegyek az idelátogatók körében. Ebbe a 

csoportba beletartozik a Badacsony, a Szent-György hegy, a Csobánc, a Gulács, a Tóti-hegy, a 

Hegyesd, a Zalahalápi hegy, valamint a távolabb eső Somló. Ezek közül a legnépszerűbb a 

Badacsony, a Csobánc és a Szent-György hegy. A tapolcai medence tanúhegyei közül a 

legmagasabb a Badacsony (434 méter). Dombjait 200 méter magasságig szőlőültetvények 

borítják. Ennek köszönhetően az ország egyik legjelentősebb bortermelő régiója. Híresebb 

borfajták származnak erről a környékről, mint például a balatoni olaszrizling és a szürkebarát. 

A helyiek nagy hangsúlyt fektetnek a turizmuson belül a gasztronómiára és a kiváló borok 

megismertetésére. Számos bortúra kerül megrendezésre pincék meglátogatásával, egybekötve, 

valamint minden évben megrendezésre kerül a badacsonyi borhetek is, ahova számos termelő 

vonul ki, hogy megismertethessék termékeiket az érdeklődőkkel.  

A Csobánc leginkább a hegy tetején található várromról ismert. A csobánci vár 370 méter 

magasan található. A felújítási és feltárási munkálatok után várjátékok és lovagi tornák várják 

az oda érkező turistákat. 

A Tapolcai-medence véleményem szerint legérdekesebb tagja Szent-György hegy. A hegy 

Tapolcától mindössze 5 km-re található. A Szent-György hegyen érdekes geológiai 

képződményeket tekinthetnek meg a turisták. A legérdekesebb látnivaló a jégbarlang, amely 

egy keskeny hasadás a sziklák között. Ezen kívül a hegy minden oldalán találhatóak érdekes 

bazaltformák és vulkanikus képződmények is. 12 

A népszerű helyek közé tartozik a Liliomkert Piac is. Ez a piac Káptalantótiban található a 

Tapolcára vezető út mentén. Nagyon hangulatos, erdős, rejtelmes helyen bújik meg a piac, ami 

nagy látogatottságnak örvend. A piac területe nem olyan nagy, viszont rengeteg árusítóhely áll 

rendelkezésre a termelők részére, valamint hatalmas parkolóhellyel rendelkezik. Számos 

termelő megtalálható ott környékből, akik minden hét vasárnapján kitelepülnek, hogy 

                                                 
12https://www.origo.hu/utazas/20090805-belfoldi-utazas-csillagtura-balaton-tanuhegyek-badacsony-csobanc-

szent-gyorgyhegy.html 

 

https://www.origo.hu/utazas/20090805-belfoldi-utazas-csillagtura-balaton-tanuhegyek-badacsony-csobanc-szent-gyorgyhegy.html
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portékáikat ismertessék és értékesítsék. A termékek legfőképpen kézműves áruk, egyszerűbb 

magyaros ételek, kertészeti áruk, növények, valamint antik darabok. Felkapott látogatóhely a 

Badacsonytomaj térségében található Folly arborétum is. 5 hektáros fenyőfélék gyűjteménye. 

Hosszú tanösvény vezet végig a különös fenyőfélék között. A területen található még kilátó, 

étterem, kávézó, borozóterasz, játszótér, erdei iskola és faiskola. A programok között szerepel 

borkóstoló, boros piknik, valamint különféle gyermekprogramok. A Balaton leglátványosabb 

vára a szigligeti vár. A várból gyönyörű kilátás nyílik a Balatonra és a tanúhegyekre. A várban 

főként gyerekprogramok kerülnek megrendezésre. Számos középkori játékokat rendeznek, 

valamint koncerteket szerveznek a látogatók számára.  A várban több rész rekonstruálva van, 

például a középkori várkonyha, és különböző fegyverkiállítások tekinthetőek meg. 

13Ábrahámhegytől mindössze három km-re található a Salföldi major. A major a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park látogatóhelye. A területen megtekinthetünk számos magyar háztáji 

állatfajtát, egy folyamatosan megújuló fűszer és növénykertben sétálhatunk és ismerhetünk meg 

különböző növényeket, valamint megtekinthetjük a gépkiállítást, amely keretein belül 

hagyományos mezőgazdasági eszközöket láthatunk. A major első részében szuveníreket és 

ajándéktárgyakat tudnak vásárolni a látogatók. A nyár folyamán heti szinten megrendezésre 

kerül egy lovas bemutató, ahol hagyományos csikós ruhában, lóháton szórakoztatják a major 

alkalmazottjai a látogatókat. 14 

A tapolcai tavasbarlang mindössze 15 km-re található Ábrahámhegytől. Kiváló program rossz 

idő esetére. A megújult látogatóközpont interaktív kiállítással és játékokkal várja látogatókat. 

A kiállítás után lehet lemenni a barlangba, ahol lehetőségük van a látogatóknak a csónakokba 

szállni, majd egy körülbelül 15 perces csónakázásra indulni.   

  

                                                 
13 https://kirandulastippek.hu/balaton-felvidek/szigliget-var 

 
14 https://likebalaton.hu/telepules/abrahamhegy/szabadido-es-lativalo/salfoldi-major-es-allatsimogato-1039/ 
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4. ÁBRAHÁMHEGY TURIZMUSÁNAK TÖRTÉNETE 

 

4.1.A vasútvonal jelentősége 

A Balaton, ezzel együtt Ábrahámhegy fejlődése a vasút építéssel kezdődött. A vasútvonal 1861-

re készült el, amely összekötötte Budapestet és a magyar tenger déli partját. Ekkor négy 

állomással rendelkezett a Balaton part: Siófok, Szántód, Balatonboglár, Keszthely. A Balaton 

éjszaki partjára utazókra a Kisfaludy hajó várt Siófokon, ahonnan az, a füredi vagy a tihanyi 

kikötőbe szállította a kirándulókat, kereskedőket, fürdőzőket. Ugyanezt az útvonalat használták 

az északi partról indulók is. Először hajóra szálltak, majd a déli partra érve átszálltak vonatra. 

Az északi partnak a gazdasági bekapcsolódásának érdekében az 1880-as évektől  kikötőket 

kezdtek építeni. Ezek az építkezések 30 éven át tartottak, eközben viszont megszűnt a siófoki 

kikötő, így Boglárról és Fonyódról indultak a hajók az északi part felé. A Balaton északi partján 

ekkor még mindig nem volt vasútvonal. Aki itt élt vagy itt akart nyaralni, választhatott a 

lovaskocsi, az ökrösszekér vagy a gyaloglás között.Ábrahámhegy egyik első budapesti 

vendége, szőlőszomszédjának elmesélte idejutásának folyamatát: „ A 900-as évek elején én már 

megtaláltam Ábrahámot. Budapesten laktam, és bizony abban az időben Ábrahámba eljutni 

nem tartozott a könnyebb dolgok közé. Vonattal lejöttem Balatonboglárig, onnan csónakkal 

Révfülöpre, onnan pedig gyalog Ábrahámhegyre. Ez aztán hol rövidebb, hol hosszabb időt vett 

igénybe, de megérte, mert nekem ez a hely nagyon megtetszett. Mondhatom az első nyaralók 

közé tartozom.” (Fekete, 1996. pp. 48.) A magyar országgyűlés 1907-ben elfogadta a XX. 

törvénycikket, így kijelölték a vasútvonal nyomvonalát az északi parton is. 1909. június 19-én 

megnyitották a 153 km hosszú, 32 állomással és megállóhellyel rendelkező vasútvonalat, az 

ünnepi vonat 5 óra 11 perc alatt tette meg a távot. Ekkor egyúttal megalakult a Veszprém- 

Alsóörs szakasz is. Azonban Ábrahámhegynél nem álltak meg a vonatok, mivel a település 

közigazgatásilag ketté osztott volt, így név nélkül viselte a szürke hétköznapjait. Az első 

világháborút követően a gazdasági rosszlétből a környék lakói a bortermeléssel és 

szőlőműveléssel kívántak kilábalni, valamint fontos céljuk volt, hogy Ábrahámhegyen is 

kialakításra kerüljön a vasúti megállóhely. Ehhez több környékbeli magasabb tisztségben álló 

személy segítségét is kérték. A Fürdő- és Kultúrszövetkezet és a támogató személyek közös 

munkájával sikerült elérni céljukat. 1925. tavaszán vonalbejárásra került sor majd ez év 

augusztusában a személyforgalom számára megnyílt az ábrahámhegyi megállóhely. Így a 

Burnót- patak partján elterülő völgy fokozatosan vált üdülőhellyé, amit a vasút megépítése 
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nagyban befolyásolt.  

1925. augusztus 5-e a vasúti megállóhely megnyitásának ideje. Ez egy nevezetes történelmi 

dátum lett Ábrahámhegy életében. Ez a változtatás, fejlesztés teremtette meg a lehetőséget arra, 

hogy az itteni lakosok mellett egyre több nyaraló és vendég jelenjen meg a környéken. 

 

1. kép: Ábrahámhegyi vasútállomás 

(Forrás: Ábrahámhegy honlap) 

 

4.2.Fürdő- és Kultúrszövetkezet, Fürdőegyesület 

1925-ben  megalakult az Ábrahámhegyi Fürdő- és Kultúrszövetkezet. Akkoriban nagy szerepe 

volt a polgári szervezeteknek helyi környezetük alakításában. Ez különösen fontos volt 

Ábrahámhegy esetében, mivel a falu nem rendelkezett saját, állami önkormányzattal. A fürdő 

egyesületek jelentős közigazgatási támogatásokban részesültek, hiszen országos célkitűzés volt 

a Balaton fejlesztése. Az ábrahámi szövetkezet tevékenysége elsősorban a fürdő létrehozására 

és az ezzel kapcsolatos teendőkre irányult, amelynek bevételéből a tagok kívánták saját 

magukat is fenntartani.  

A következő pár évben az alábbi eredményeket érték el: 1927-ben megalkották a fürdőbejáratot, 

valamint öltözőkabinokat építettek, 1928-ban mederszabályzásra, valamint vízijárművek 

beszerzésére került sor, 1930-ban környezet rendezés és bővítés történt, 1931-ben parkosítással 

tették csalogatóbbá a környezetet, 1933-ban mólóépítésbe kezdtek a szövetkezet tagjai, 
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valamint 1934-ben a kő- és betonpart kiépítése, és a parkosítás folytatása kezdődött el. Az 1934. 

évben megalakult a Fürdőegyesület, amelynek elnöke Dr. Pattantyús-Á. Géza volt. Így a két 

szövetkezet együttes célja ezúttal az üdülőtelep fejlesztése, a falu folyamatos parkosítása, a 

teniszpálya létrehozása, a település villamosításásának tervezése, a közösségi élet fejlesztése, 

és a különböző programok szervezése (táncmulatságok, kiállítások). 

 

 

 

 

 

A II. világháború és az elmúlt évtizedek nem nyújtottak kedvező okokat arra, hogy növekedjen 

az ingatlantulajdonosok és a nyaralók száma. Csak az 1990-es évektől adódott olyan légkör, 

amely megteremtette a régi egyesületek feltámasztását, annak érdekében, hogy segítsék a helyi 

lakók, illetve a nyaralók jólétét. Az egyesület követi az eredti célkitűzéseit, az egykori feladatait 

vállalta, úgy mint a közösségi élet fejlesztése, közművelődés, sport-és kulturális tevékenységek 

szervezése, valamint a környezetvédelem. 

  

2. kép: Az ábrahámhegyi strand 

(Forrás: Ábrahámhegy honlap) 
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4.3.Az idegenforgalom alakulása 

1925-től a Fürdő- és Kultúrszövetkezet karolta fel a fürdő létesítését, fenntartását, a vendégek 

toborzását. Később komoly propagandát indított a szövetkezet a vendégek idecsalogatása 

érdekébe. Ezt egy 1935. évi hirdetésben írottak bizonyítják. A hirdetésben szerepel egy 

általános összefoglaló  a faluról, az eljutáshoz szükséges közlekedési eszközökről, és az utazás 

időtartamáról, információ a vízellátásról, illetve világításról, a posta működéséről, a római 

katolikus templom leírásáról, a szálláshely szolgáltatásairól, fürdőzés lehetőségeiről, valamint 

a szabadidős tevékenységekről.  

3. kép: Hirdetés 

(Forrás: Ábrahámhegy honlap) 
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Ezekben az időkben épül meg a legtöbb villa és nyaraló és az idegenforgalom jelentősége is 

megnő Ábrahámhegyen. A helyi lakosság egy része élte a hétköznapjait és maradt az eredeti 

szakmájánál, a másik része pedig berendezkedett a turisták érkezésére, a vendéglátásra. A 

növekvő turistaforgalomnak köszönhetően fellendült az infrastrukturális beruházások száma 

is.A II. világháború után visszaesett a turistaforgalom a Balatonnál, csak a felsőbb rendű 

személyek engedhették meg maguknak a rendszeres nyaralásokat a villákban. Ezen felül pedig 

beindult a nép számára a szakszervezeti üdültetés. A szállodai férőhelyek, a motelok, 

kempingek számának növekedése és a turisták számának emelkedése csak a hetvenes években 

indult meg újra. Ettől kezdve egyre több külföldi is megjelent a Balatonon.Ábrahámhegy 

mindvégig megőrizte csendes üdülőhelyi jellegét, csak kevés és kis létszámú vállalati üdülő 

épült. A településen a Pécsi Dohánygyárnak, A Soproni Szőnyeggyárnak, a Szolnoki Megyei 

Tanácsnak, valamint a Pedagógusok Szakszervezetének üdülője található meg. A régi 

szőlőhegy oldalakat ebben az időszakban már beborították a villák, nyaralóházak.  

A turisták számának növekedése és ezáltal a környezet és az infrastruktúra fejlesztése 

következtében a helyi iskolában egy megtörtént esetet szeretnék idézni.„ Az iskolában 

környezetvédelmi témakörben a tó partvédelméről esik szó. A tanító néni felteszi a kérdést:- 

Gyerekek, tudtok-e olyan helyet, ahol a tó partja nincsen kikövezve? Pista rögtön jelentkezik. -

Na Pista, mondd meg, hol van!- Tanító néni, én tudok egy helyet, de azt nem árulom el, mert 

akkor azt is kikövezik…”(Fekete, 1996. p. 59.) (Fekete, 1996)Ezzel a idézettel térnék át a mai 

helyzetre, amit Ábrahámhegy kapcsán érzékelhetünk.  
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5. ÁBRAHÁMHEGY TURIZMUSA NAPJAINKBAN 

 

5.1.Szálláshelyek alakulása 

Napjainkban a falut teljes mértékben a turizmus irányítja. Mivel nem nagy községről beszélünk, 

így csak körülbelül három hónapos a főszezon. Ebben a három hónapban megtelik a falu élettel. 

Egyrészt május végétől érkeznek a nyaralótulajdonosok, akik a nyár nagy részét a faluban töltik, 

másrészt június közepétől pedig azok a látogatók, akik magánszálláshelyeken foglaltak szállást. 

Az Ábrahám Teázóban megfigyeltem, hogy a magánszálláshelyeket foglalók között sok a 

visszatérő vendég.  Úgy gondolom, a magánszálláshelyek kialakulása a németek látogatásának 

volt köszönhető. Mai napig lehet látni a faluban „Zimmer frei” feliratú táblákat, amelyek arra 

utalhatnak, hogy elsősorban a németek nyújtották a biztos keresetet ezeknek a szállásadóknak. 

Napjainkig a legtöbb szálláslehetőség az ideérkezők számára magánszálláshelyek, melyek több 

szobával, férőhellyel, kerttel, valamint némelyik medencével is rendelkezik. A falu 

történetében említett üdülők közül három üdülő a mai napig is működik. Ezek felújításban és 

fejlesztésben részesültek, illetve vendégeket is fogadnak.  

 

5.2.Vendéglátóhelyek  

A turizmus fejlődésével több vendéglátóhely is megnyitott Ábrahámhegyen. Véleményem 

szerint a büfék elengedhetetlen kellékei napjainkban a strandoknak. Az ábrahámhegyi strandon 

öt büfé található, ahol főként az olajban sült, gyors ételeket lehet fogyasztani, illetve a strandon 

megrendezésre kerülő esti programoknak is az alappillérei.Nem közvetlen a part mellett, a falu 

központjában található a legtöbb nagyobb vendéglátóegység. Étterem szempontjából 

választhatunk egy hagyományos, alacsony-közép ár kategóriájú étterem, illetve egy magasabb 

ár kategóriájú pizzéria között, valamint egy közép ár kategóriájú snack bár stílusú 

vendéglátóhely között. Emellett szerepel még a vendéglátóegységek között az általam vezetett 

Ábrahám Teázó. Ez egy reggeliző és kávézó hely, ahol a nevéből adódóan sok magas minőségű 

teát is lehet fogyasztani, valamint vásárolni. Körülbelül 50 férőhellyel rendelkezünk és a 

szezonban minden nap nyitva vagyunk. Az idei évtől a faluban megnyitott egy sportközpont is, 

melynek az aljában egy presszó is található. 

 



 

153 

 

5.3.Programok 

 Az idelátogatók fő tevékenysége a strandolás. A környékbeliek egyik legkedveltebb 

fürdőhelye is egyben az ábrahámhegyi strand. A Balatoni Szövetség által, 2018-ban 14. 

alkalommal megrendezett versenyen 4 csillagos minősítést kapott. A gyermekes családok 

részére nagyon kényelmes kialakítású terület. A strand rendelkezik 3 játszótérrel, különféle 

sportpályákkal, illetve a kisgyermekek részére kialakított sekély vízű pancsolóval. A további 

programok tekintetében elmondható, hogy a programajánlat lefedi az egész évet. A fő téli 

programok körébe tartozik a Mikulás ünnepség, a karácsonyi program, az óévbúcsúztató és 

szilveszteri pancsolás, a szilveszteri bál, a disznóvágás, a forraltbor főző verseny, valamint több 

benti sportvetélkedők. 

A tavaszi programok között szerepelnek különböző főző és sütő versenyek, a március 15-i 

megemlékezés, a húsvéti foglalkozások, az anyák napi rendezvény, valamint több kiállítás is 

megtekinthető a községházban.  A nyári programajánlat jóval szélesebb körű, mint az eddigiek. 

Nyáron számos sportprogramon és versenyen vehetnek részt az érdeklődők, ebben az 

időszakban kerül megrendezésre a borverseny, illetve egy nagyobb esemény, a bornapok, 

valamint a Szent István napi megemlékezés és a tűzijáték. A nyár fő tevékenysége főleg a 

nyaralótulajdonosok körében, a vitorlázás. A falu rendelkezik egy 100 férőhelyes kikötővel. A 

telep legfőbb nyári programja a vitorlástáborok lebonyolítása gyerekek számára. Az idei 

szezonban 6-7 tábor került megrendezésre a tagok gyermekeinek, illetve a külsős érdeklődők 

számára egyaránt.Az őszi programok közül a legfőbb program a murci fesztivál. Ilyenkor 

megrendezésre kerül egy szüreti felvonulás, és egy esti rendezvény is jó idő esetén a strandon, 

rossz idő esetén a községházban. Ezen kívül horgászverseny, kirándulások, kézműves 

foglalkozások kerülnek megrendezésre. A programajánlat tekintetében elmondható, hogy a 

turisták számára főként a nyári programok érdekeltek. Az őszi, téli és a tavaszi ajánlatok inkább 

a közösségi összetartás érdekében kerülnek megrendezésre. Ez alól kivételt képez véleményem 

szerint a szilveszteri csobbanás. Ábrahámhegy mellet, Szigligetre is sok érdeklődő érkezik erre 

az eseményre.  

 

 

5.4.Helyi attrakciók 

Ábrahámhegy nyugati domboldalain, a Kápolna dombon áll a Szent István kápolna, amelyet 

1757-ben építettek. A kápolna mellett található egy kisebb temető is, amelyben egy kőkereszt 



 

154 

 

áll 1850-es évszámmal ellátva. A kutatások szerint 1914-ben temettek itt utoljára. A dombról 

szép kilátás nyílik Badacsonyra, a Folly Arborétumra, valamint a Balatonra.A község főutcáján, 

a falu központjában található a Szent László katolikus templom. A faluban lakók 

összefogásával épülhetett meg. A hívek nem csak anyagi, hanem kétkezi munkával is segítették 

a templom megvalósulását.  

A település Balatonrendeshez közelebb eső részén, a szőlőültetvények között található az 1614-

ben épült Fülöp Jakab templom.A Burnót patak völgyében a római alapokra épült vízimalom 

épületét találhatjuk. Az 1900-as évek elején a helyi lakosok a malomhoz jártak, hogy itt 

őrölhessék meg gabonájukat. Az őrlés díját nem pénzben, hanem a gabona megfelelő 

hányadával fizették. Napjainkban a malom lakóházként szolgál. Salföld és Ábrahámhegy 

között található a kőtenger, ami nem más, mint a Pannon tenger aljzatának máig is látható 

maradványa. A kövek maradványain jól látszik az egykori tenger élőlényeinek nyoma. A 

kőtengertől nem messze található a Salföldi major is.  

Az Ábrahámhegy és Salföld közötti erdőben található a XII. századi Pálos Kolostor-rom. 

Nagyon népszerű kirándulóhelynek számít, a falu őszi kirándulásainak fő célpontja is. A túrák 

alkalmával piknikeket, bográcsozást szoktak szervezni a helybeliek. 15 

  

                                                 
15 http://www.abrahamhegy.hu/ 

 

http://www.abrahamhegy.hu/
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6. SAJÁT KUTATÁSOM 

6.1.Módszertan 

Kutatásom során az Ábrahámhegyre és környékére érkező turisták mozgása, illetve a 

tartózkodásuk során történt „kirándulások”, más települések felkeresése iránti kereslet után 

kutattam. Önkitöltős, nyomtatott formában disszeminált kérdőívet állítottam össze, amiben az 

alábbi témaköröket tártam fel.: 

 utazás jellemzői ( a látogatók saját vagy bérelt ingatlanba érkeznek, mennyi időt 

töltenek a desztinációban, kivel érkeznek az utazásra), 

 Utazás során végzett tevékenységek, 

 a falu 40 km-es körzetében milyen attrakciókat, látnivalókat, történelmi helyeket 

látogatnak meg (a kirándulás során mik voltak a fő utazási célpontok, valamint ezeket 

a célpontokat milyen közlekedési eszközzel közelítették meg), 

 az utazás során hányszor látogattak meg vendéglátó egységet, lehetőségük volt-e SZÉP 

kártya használatra, ha igen, akkor mely „zsebeket” használták, 

 demográfiai jellemzők  

 

A kutatásom célja, hogy a kutatási kérdésekre választ kapjak, egy mélyebb belátást nyerjek a 

falu és környéke turizmusába, és hogy számomra kiderüljön, hogy hogy lehetne a környék 

turizmusát komplexebbé, elérhetőbbé tenni. 

A kutatásom során az általam vezetett vendéglátó egységet meglátogató vendégek körében 

osztottam ki a kérdőívemet 2020 augusztusban. A minta elemszáma 75. A látogatóink 

legfőképpen családosok és fiatalabb párok voltak. A kitöltők életkorát tekintve a mintában 20 

és 55 év közöttiek domináltak. A kutatás eredményének segítségével kiderül, hogy a turisták 

mennyire érdeklődnek a környék iránt, illetve milyen problémák merülnek fel a közlekedés 

terén. A nyomtatott formában kitöltött kérdőívet Google kérdőívszerkesztő programban 

rögzítettem, az eredményeket Excel és SPSS programok segítségével elemeztem.  

 

A kérdőívemben lévő kérdéseket úgy állítottam össze, hogy olyan válaszokat kapjak, amelyek 

érdekesek, hasznosak és szükségesek a számomra fontosnak vélt téma feltárásához. 

A kérdőívem papír alapú volt, így személyes kapcsolatot is ki tudtam alakítani a kitöltőkkel. A 

kérdőív egy kérdés kivételével feleletválasztós, zárt kérdésekből állt.   



 

156 

 

6.2.Eredmények 

A nemek megoszlásánál az figyelhető meg, hogy több női kitöltőt sikerült elérnem, mint férfit. 

A válaszadók 66,7%-a női kitöltő volt, míg 33,3%-a férfi. A párok és családok esetében több 

fő töltött ki egy kérdőívet. 

Az életkor tekintetében szórt eredmények születtek. A legtöbb kitöltő életkora 45 év körül 

valamint 35 év körül volt. Ennek az lehet az oka, hogy sok családos érkezett a Balatonhoz, mint 

már említettem ez a szálláshely fajtájának is köszönhető. Elenyésző a száma a 18-25 éves, 

valamint az 56 évtől idősebb korosztálynak.  

 

6.2.1. Utazási aktivitás 

 

A kérdőívem első három kérdése általános jellegű volt, nem az adott utazásra vonatkozott. Az 

első kérdés  arra irányult, hogy a kitöltő járt-e az elmúlt három évben legalább egy éjszakás 

tartózkodással járó szabadidős célú utazáson. Ennél a kérdésnél a válaszadóknak lehetőségük 

volt több választ is bejelölni, így az eredmények alakulása a következő: 

1. ábra: Szabadidős célú utazás 

(Forrás: Saját kutatás) 

 

A 75 válaszadóból nagy százalékuk, 94,7%, azaz 71 ember jelölte be azt a választ, hogy a 

Balatonhoz utazott el legalább egyéjszakás tartózkodással járó szabadidős célú utazásra. A 

második legnépszerűbb úti cél külföld volt. Ezt a válaszlehetőséget a 75 

válaszadóból 61 ember (81,3%) jelölte be. A harmadik válaszlehetőség 
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esetében azt lehet megállapítani, hogy ha az emberek belföldi úticélok közül választanak, akkor 

nagy eséllyel a Balatont választják. Ezt a választ a 75 válaszadóból 49 ember (65,3%) jelölte 

be. Ez a számadat jócskán elmarad a „Balatonnál” válaszlehetőséghez képest. A „nem jártam” 

válasz esetében a jelölések szám elég csekély, mindössze 1 válasz (1,3%) érkezett erre a 

lehetőségre. Összességében a saját kutatásom eredményei az aktív utazók preferenciáit 

tükrözik.  

A következő kérdés arra irányult, hogy hányan jártak már Ábrahámhegyen, illetve ha jártak, 

akkor hány alkalommal.  

 

2. ábra Ábrahámhegy ismertsége 

(Forrás: Saját kutatás) 

 

A válaszadók 54,7%-a már 10-nél több alkalommal járt a településen. Véleményem szerint ez 

annak köszönhető, hogy az itt nyaralók többsége rendelkezik saját ingatlannal vagy a családok 

közösen használnak felváltva egy nyaralóházat. Így itt több olyan látogatóval találkozunk, aki 

régóta jár Ábrahámhegyre és huzamosabb ideig (egy hétnél tovább) tartózkodnak itt egy utazás 

során. 24%-a a válaszadóknak csak az idei szezonban jár itt először. Ez jó hírt jelenthet a 

falunak, mivel ez azt jelentheti, hogy a falu nincs még a bizonyos életgörbe stagnálás 

szakaszában. Igaz, hogy a visszatérő vendégek száma jócskán meghaladja az új látogatók 

számát, viszont a 24% nem egy csekély eredmény. A maradék két érték a legalacsonyabb, 

illetve nem látszik köztük nagy eltérés. A kitöltők 10,7%-a 2-5 alkalommal, a 10,6%-a pedig 

5-10 alkalommal járt már itt. Vélhetően a két csoportot választók között kevesebben 

rendelkeznek saját ingatlannal, inkább a helyi lakosok által kínált szálláshelyek közül 

választanak, melyek legfőképpen apartmanok saját ellátással.  

 

N=75 



 

158 

 

Az általános kérdésekben szereplő utolsó kérdésem az volt, hogy a kitöltő rendelkezik-e saját 

ingatlannal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: Ingatlantulajdonosok 

(Forrás: Saját kutatás) 

 

A 75 válaszadóból 31 ember (41,3%) nyilatkozott úgy, hogy nem rendelkezik saját ingatlannal. 

Ők a falu lakosai által nyújtott ingatlanokat veszik igénybe vagy rokon/családtag/barát 

tulajdonában lévő nyaralókba érkeznek. A második legtöbb jelölést kapott válasz az az, hogy 

rendelkeznek „második otthonnal”, ezt a válaszadók 25%-a  jelölte.  Ők feltehetően már több 

generációra visszamenőleg tartoznak az ábrahámhegyi nyaralótulajdonosok körébe. A más 

magyarországi településen ingatlannal rendelkezők száma 16 fő (21,3%). Ettől alig tér el a más 

balatoni településen ingatlannal rendelkezők száma, ami 14 fő (18,7%).  
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6.2.2. Az adott utazás jellemzői 

 

A további kérdések a kitöltés idejében töltött utazásra vonatkozott. Pár rövidválaszos kérdést 

tettem fel , mint, hogy hány éjszakás utazáson vesznek részt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra: Ábrahámhegyen töltött éjszakák aránya 

(Forrás: Saját kutatás) 

 

Az ábrán látjuk, hogy a válaszadók 43%-a (32 fő) 7 éjszakánál többet töltött a térségben. A 

kitöltők 34%-a (25 fő) 4 -7 éjszakát töltött itt, 23%-a (17 fő) 1-3 éjszakát nyaralt. 

Az 1-3 éjszakás, sok esetben hosszúhétvégés utazások száma véleményem szerint a szállásadók 

miatt kevesebb, mivel az utazóknak kevés lehetőségük van ilyen szűk időtartamú tartózkodást 

foglalni. 

A 4-7 éjszakás tartózkodás esetén elmondható, hogy ez az időszak az általános nyaralások 

hossza, amelyre már hónapokkal ezelőtt készülnek az érkezők és kiveszik a szabadságukat. 

A hosszabb tartózkodási időnek (7+ éjszaka) véleményem szerint az az oka, hogy az aktuális 

vírus helyzet miatt, sokan „home office”-ban dolgoztak, így nem okozott problémát az, hogy a 

dolgozó éppen a nyaralását töltötte a Balatonon. Ezt az állítást igazolni is tudom saját 

megfigyeléseim, tapasztalataim alapján: nagyon sok olyan vendégünk érkezett a nyár folyamán, 

akik több órát is eltöltöttek a Teázóban munkavégzés gyanánt, mert a faluban kizárólag nálunk 

van ingyenes internet hozzáférés. 
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A következő rövidválaszos kérdésem az volt, hogy mely településen szálltak meg az 

idelátogatók. 

 

 

 

 

Kiugróan magas értéket Ábrahámhegy kapott. a 75 válaszadóból 41-en írták a települést. Ezen 

kívül szerepel még a válaszok között Badacsonylábdihegy, Badacsonyörs, Balatoncsicsó, 

Siófok, Balatongyörök, Balatonrendes, Kisörs, Kővágóörs, Pálköve és Tapolca. Mivel a 

teázóban történt a kérdőívek kitöltése, így Ábrahámhegy után a második falu, ami a legtöbb 

válaszadó írt az Balatonrendes. Balatonrendes Ábrahámhegytől 3 kilométerre található, a két 

falu határa mára összeépült, csak a két helységtábla határolja le a két falut. Ezért gondolom úgy, 

hogy a második legtöbb választ Balatonrendes kapta. Pálköve is több válasszal rendelkezik, 

mivel Balatonrendessel összeépült falu. A másik falu, ami 5 kilométerre található 

Ábrahámhegytől az Badacsonyörs. Szintén szomszéd faluról beszélünk, viszont nagyobb 

távolság van az utóbbi két falu között, így ezért lehetséges a kevesebb válasz.  

  

5. ábra: Szálláshely 

(Forrás: Saját kutatás) 
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A következő kérdésem, hogy milyen közlekedési eszközzel érkeztek a településre vagy 

környékre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megkérdezettekből 65 ember (86,7%) jelölte be azt, hogy autóval érkeznek. Ez nem meglepő, 

mivel a leggyakrabban használt közlekedési eszköz. Egyrészt mivel főként családosok 

érkeztek, így ezért is lehet a leggyakoribb válaszlehetőség. Másrészt pedig az M7-es 

autópályának köszönhetően, ez a leggyorsabb közlekedési eszköz, mellyel megközelíthetjük a 

Balaton bármelyik részét. A második legkedveltebb a diagram alapján a vonat. A válaszadók 

9,3%-a jelölt.  Ez azért lehet, mert a Budapest- Székesfehérvár- Tapolca vonalon a nyári 

menetrend szerint naponta több vonat is közlekedik, mint a téli időszámításban. Így akár 

óránként is indulnak a szerelvények a Balaton felé. Nagyon kényelmes megoldást jelenthet ez 

a fiatalok, az idősek és még a családosok számára is, mivel átszállás nélkül utazhatnak a 

Balatonra. A harmadik legkedveltebb közlekedési eszköz a hajó. Ezt a válaszadókból 4 ember 

jelölte be. Mivel a falu rendelkezik kikötővel és vendéghelyekkel, így az ide látogatók ki tudnak 

kötni, valamint a meg tudják látogatni a vendéglátóegységeket, tudnak strandolni és esetleg 

kirándulni a faluban és környékén. A kikötőtől körülbelül 5-6 perc sétára található a legtöbb 

vendéglátó egység, illetve 3 perc sétára a strand. A kikötőben pár órára való megállás esetén 

díjmentes a hely, éjszakázás esetén, pedig pár ezer forint díjat szab ki a kikötő, mivel biztosít 

fürdési lehetőséget, illetve mosdót.  

Kerékpárral való érkezés esetén a vendégek kombinálták a kerékpárral és a vonattal való 

utazást. Mivel a desztinációba való érkezés hosszadalmas, így igényt tettek a vonatok 

használatára. Helyben viszont a kerékpárt választották közlekedési eszközként, mivel nem 

6. ábra: Közlekedési eszközök 

(Forrás: Saját kutatás) 
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voltak a környéken nagy távolságok. A busszal való közlekedés véleményem szerint azért 

kapott ilyen kevés jelölést, mert a vonatmenetrenddel ellentétben nincsenek gyakrabban járó 

buszjáratok és sok esetben nem szerepel a falu a megállók között, csak áthaladnak 

Ábrahámhegyen.  

A következő kérdésem az együtt utazók körére irányult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A 75 válaszadóból 39 ember (52%) jelölte be azt, hogy a családjával érkezett a vakációra. A 

környéken főként apartmanok állnak az ideérkezők rendelkezésére. Ez a szállás forma, főként 

a családosok számára kedvező, mivel felszerelt konyhával, illetve legtöbb esetben udvarral is 

rendelkeznek. Ha az apartman messzebb található a parttól, akkor sok esetben medencével is 

fel vannak szerelve. Ezek alapján a vendégek otthonosabban érezhetik magukat a vakáció alatt 

is.  A másik legnépszerűbb válasz a „párommal” való utazás volt. Ezt a válaszlehetőséget 75 

emberből 25 (33,3%) fő választotta. Úgy gondolom, hogy azért népszerű ez az utazási forma 

Ábrahámhegy környékére, mivel a strandok nyújtotta szolgáltatások mellett rengeteg 

szolgáltatást és lehetőséget nyújt a kulturális és az aktív turizmus kínálata is. Így a strandolás 

mellett megismerhetik a környékünket is. A következő népszerűbb utazási forma a barátokkal 

való utazás. A baráti társaságok számára is kedvező a szálláskínálat, mivel az apartmanok akár 

6-8 főt is be tudnak fogadni, így nagyobb társaságok is tudnak érkezni. Ezen kívül sok olyan 

társasággal találkoztam, akik egy hétre érkeztek a Balatonra és kétnaponta változtatták 

szállásukat annak érdekében, hogy minél több balatoni települést megismerhessenek. Ők 

legtöbbször biciklivel vagy vonattal közlekedtek.  

 

7. ábra: Utazáson résztvevők 

(Forrás: Saját kutatás) 
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A következő kérdésnél arra voltam kíváncsi, hogy a kitöltővel ki/kik vesznek részt az utazáson. 

A válaszok között szerepel, hogy kisgyermekkel, 65 év felettivel/időssel, kutyával, speciális 

igénnyel rendelkező személlyel vagy segítséggel élő személlyel utazik-e együtt.  

 

 

 

 

Az eredményeken jól látszik, hogy a legtöbb utazó kisgyermekkel együtt utazik a környékre. A 

válaszadók 62,2%-a jelölte ezt a lehetőséget. A következő gyakoribb válasz a speciális igénnyel 

rendelkező személlyel való utazás volt. Ezt a válaszadókból 10 fő (22,2%) jelölte be. Ezalatt 

különféle ételérzékenységeket értek. Mivel az általam vezetett vendéglátóegységben minden 

termékünk terén tudunk nyújtani a vendégek számára mentes termékeket is, ezért gondolom 

azt, hogy ez a válaszlehetőség gyakori volt. Másrészt napjainkban egyre gyakoribb az 

ételérzékenységgel együtt élők száma. A harmadik gyakori válasz a 65 év feletti idős személlyel 

való utazás. Tudomásom szerint a környéken sokan rendelkeznek nyaraló ingatlannal. Amikor 

a családok nyaralni érkeznek a településre és környékére, sok esetben a nagyszülőkkel és 

távolabbi rokonokkal (például unokatestvérekkel) érkeznek. Így nyaralás alatt az egész család 

együtt tud lenni és együtt élvezhetik a Balaton nyújtotta szolgáltatásokat. A következő 

válaszlehetőség a kutyával való utazás volt. Ezt 7 fő (15,6%) jelölte be válasznak. Napjainkban 

nagyon sok fiatal pár vállal házikedvencet, akit úgy nevelnek, hogy teljesen az életük részévé 

váljon. Úgy gondolom inkább a párok körében volt jellemző a kutyával való utazás. Egy jelölést 

sem kapott válasz az a segítséggel élő személlyel való utazás. Itt a mozgássérültekre, illetve 

szellemi sérültekre gondolok. Tudomásom szerint Ábrahámhegy strandja rendelkezik olyan 

eszközökkel, amik a mozgássérülteket szolgálják, ilyen például a vízbe emelő rámpa az egyik 

lépcsőbejárónál, illetve több helyen akadálymentesített a strand területe. Ezekkel a 

8. ábra: Az utazáson résztvevő csoport összetétele 

(Forrás: Saját kutatás) 
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fejlesztésekkel megkönnyíthetik a sérült turista utazását. Nagyon jó fejlesztési lépésnek tartom 

ezt.  

 

A következő kérdésnél arra voltam kíváncsi, hogy a kitöltők között hány főnek van lehetősége 

a szépkártya használatra, valamint hogy ha rendelkezésükre áll a kártya, akkor melyik „zsebet” 

tudják felhasználni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Több, mint a válaszadók felének (61,3%) nem áll rendelkezésére a kártya. Ez egy érdekes 

eredmény, mivel egyre több vendég első kérdés az szokott lenni, hogy lehetőségük van-e 

használni a SZÉP-kártyát, valamint egyre több vendéglátóegység és szálláshely SZÉP-kártya 

elfogadóhely. A kártya használói közül 20 fő (26,7%) a melegétel zsebet használja. A 

szálláshely zsebet, valamint a szabadidős zsebet 12-13 fő jelölte be. 

  

9. ábra: SZÉP-kártya használat 

(Forrás: Saját kutatás) 
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 A következő kérdés ismét a szolgáltatókhoz kapcsolódik. Arra voltam kíváncsi, hogy a 

válaszadók egy nap hányszor látogatnak vendéglátóegységeket az utazás során.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A válaszok alapján a kitöltők majdnem fele, 44%-a naponta többször is ellátogat 

vendéglátóegységekbe. Ennek az lehet az oka, hogy a pihenés végett érkezők nem töltenek sok 

időt a konyhában, nem főznek rendszeresen a szálláshelyen. A válaszadók 29,3%-a az utazása 

során csak pár alkalommal látogat el vendéglátóhelyekre. A „naponta egyszer” 

válaszlehetőséget jelölték a legkevesebben, a kitöltők 26,7%-a adta ezt a választ. Nemleges 

választ nem kaptam a kitöltés során. 

  

10. ábra: Vendéglátóhelyek látogatásának gyakorisága 

(Forrás: Saját kutatás) 
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 A következő kérdésben a nyaralások összköltségérre voltam kíváncsi. Megadtam hat összeg 

sávot, melyből választhattak a kitöltők. Az eredmény elég szórt. Ennek oka az lehet, hogy 

mindenki más céllal érkezett a környékre, valamint nem egyeztek a kitöltőkkel érkező 

személyek sem, így a költési hajlandóságuk is különböző volt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A legtöbben, a válaszadók 29,3%-a 50.000 Ft-100.000 Ft közé sorolta költése mértékét. A 

következő magasabb százalékot kapó értéksáv a 150.000 Ft-200.000 Ft. Ezt a pénzmennyiséget 

a válaszadók 28%-a jelölte. Majd 18%-kal következett a 100.000 Ft-150.000 Ft. A magasabb 

értéksávok esetében elenyésző volt az eredmény. A százalékok 6,7% és 9,3% között mozogtak. 

Véleményem szerint azért nem voltak népszerű válaszok a nagyobb értéksávok, mert rengeteg 

turista érkezett saját vagy családi ingatlanba, így a szállás összegét nem kellett beleszámolniuk 

a nyaralási alatti kiadásokba.  

 

  

11. ábra: Nyaralások összköltsége 

(Forrás: Saját kutatás) 
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6.2.3. Utazás alatt végzett tevékenységek 

A következő kérdésnél arra kerestem a választ, hogy az ide látogató turisták általában milyen 

látnivalókat kerestek fel, illetve milyen tevékenységeket végeztek az itt töltött idő alatt. 

Összességében a válaszadók átlagosan 8,4 tevékenységet végeztek –ez a szám vélhetően a 

hosszabb tartózkodási időnek köszönhetően ilyen magas. 

 

 

 

  

12. ábra: Tevékenységek 

(Forrás: Saját kutatás) 
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Ennél a kérdésnél több válasz is adható volt. A legtöbben, 75 főből 66 (88%) ember a 

strandolást jelölte be. Ez az eredmény várható volt, mivel az ideutazók többsége nyáron érkezik, 

amikor lehetőségük van kihasználni a meleg időben a strandolás nyújtotta lehetőséget. A 

második legjellemzőbb a válasz a séta volt. Ezt 61 fő (81,3%) jelölte be. A falun belül minden 

megközelíthető gyalogosan, így gondolom azt, hogy ez a válasz ezért ilyen népszerű. Másrészt 

pedig, Ábrahámhegyről gyakran utaznak át Badacsonyba, illetve Révfülöpre, hogy sétáljanak, 

nézelődjenek a helyszínen, valamint az esti programokon részt vegyenek (koncertek, borhetek). 

A gasztronómia kínálatába sorolnám a borkóstolókat, a helyi ételek kóstolását és a 

gasztronómiai fesztiválokat. A helyi ételek fogyasztása, kipróbálása népszerű válasz volt a 

kitöltők körében. A válaszadók 49 fő (65,3%) jelölte be. Itt olyan éttermek jöhetnek szóba, ahol 

főként hal ételeket kóstolhattak. A badacsonyi borrégiónak köszönhetően az látogatók részt 

vehetnek számtalan jobbnál jobb borkóstolókon is. Ez a válaszlehetőség is népszerű volt a 

kitöltők körében. A válaszadók 48%-a, azaz 36 ember jelölte be. A gasztronómiai fesztiválok 

nem voltak olyan népszerűek. A kitöltők 9,3%-a, azaz 7 fő választotta. Ez annak is köszönhető 

volt ebben a szezonban, hogy több rendezvény törlésre került. A válaszadók nagy része jelölte 

be a kiránduló helyeket, arborétumok látogatását, túrázást, kilátókhoz való túrázást mint 

tevékenységet. Ezeket a válaszlehetőségeket, ha egy kalap alá vesszük, akkor az aktív turizmus 

szolgáltatásai közé sorolhatjuk. A környéken több kilátó is látogatható (Ábrahámhegy, 

Révfülöp, Fonyód, Tihany), illetve pár kilométerre található a Folly arborétum is. A válaszadók 

41,3%-a jelölte ezt a választ. A túrázás körébe beletartozhat a környéken megtett túrák, mint 

például a badacsonyi hegyi túrák, barlang túrák, valamint Ábrahámhegy környékén 

meglátogatható természeti kincsek látogatása (kőtenger, kolostorrom). A kulturális turizmus 

programjai közé soroltam a műemlékek, templomok, várak és kastélyok látogatását.  Ezeken 

kívül népszerű tevékenységnek számítottak a termelői piacok látogatása is. Ezt a válaszadók 

44%-a jelölte. A környéken az ismert piacok közé tartozik a Liliomkert Piac Káptalantótiban, 

illetve a Tihanyban található PIAC placc. A sportos tevékenységek körébe sorolnám a 

kerékpározást, a hajózást és vitorlázást, a vízi sportokat illetve a sportrendezvényeket. Ezek a 

válaszlehetőségek már nem voltak olyan népszerűek, mint az aktív tevékenységek. A 

kerékpározást 28 kitöltő jelölte be. A kitöltők nagy része kerékpáros túra keretein belül pihentek 

meg nálunk. A hajózást és vitorlázást 27 fő (36%) adta válaszul. Ennek az lehet az oka, hogy 

míg séta hajózni több látogatónak van lehetősége, mivel a Badacsonyból induló és Fonyódra 

tartó járat gyakran közlekedik a nyári szezonban, illetve nem igényel nagy szervezést a hajó 

elérése. A vitorlázásnál más a helyzet. Aki nem rendelkezik jogosítvánnyal és/vagy vitorlással, 

ők nehezen jutnak vízre a környékről, mivel nincs sok lehetőség a hajóbérlésre. A vízi spotok 
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tekintetében is hasonló a helyzet. A Balatonon elég korlátozott a szórakozásra használható 

motoros vízi sporteszközök használata. Ábrahámhegyhez a legközelebbi ilyen szórakozási 

helyszín Vonyarcvashegyen található, amely egy vízisí kötélpálya. Ezzel ellentétben 

sportrendezvény gyakran megrendezésre kerül a falu strandján is, illetve más szomszédos 

strandokon is. A nyári szezonban főként a strandhoz köthető sportrendezvények megtartása a 

jellemző, amely a látogatókat is vonzza. Ilyenek például a mozdulj Balaton rendezvények, 

amelyek minden második hétvégen megrendezésre kerülnek, vagy esetleg kisebb bajnokságok, 

mint a tengó bajnokság, röplabda bajnokság. A válaszokból kiindulva ez nem túl népszerű a 

látogatók körében, mindössze csak 7 fő (9,3%) jelölte.A kitöltők körében a városlátogatás nem 

tartozik bele a legnépszerűbb tevékenységek közé. Ezt a válaszlehetőséget 25 fő (33%) jelölte 

be. Ennek véleményem szerint z lehet az oka, hogy a legtöbben városból érkeznek, és a nyaralás 

során nem vágynak a városi életre. Városba a legtöbben bevásárlás céljából utaztak. A 

városokhoz kapcsolnám a szórakozási lehetőségeket is. Az északi parton kevés olyan város 

található, ami híres a szórakozóhelyeiről, így csak Balatonfüredet és Keszthelyt tudnám 

említeni. Ennek következményeként a Balaton északi partjára nem jellemző, hogy szórakozási 

céllal érkeznek a turisták. A déli parton találtható több szórakozó központként szolgáló város, 

mint például Siófok. Azonban van egy egyedülálló szolgáltatása ennek az iparágnak a 

Balatonon. Nyaranta hetente 4-5 alkalommal indul „bulihajó”. Ennek a hajónak több megállója 

is van a Balatonon, ahol felveszi vagy éppen lerakja az utasokat. Ez a szolgáltatás nagyon 

népszerű a fiatalok körében.Nem nagy népszerűségnek örvendhetnek a nemzeti parkok, a 

tematikus parkok és a gyerekprogramok a környéken. Ábrahámhegyhez a legközelebbi 

kalandpark Balatonfűzfőn, illetve a Veszprémbe vezető úton található. Mindkét helyszín sajnos 

nagyon kiesik Ábrahámhegy körzetéből, talán ebből kifolyólag nem népszerűek ezek a helyek. 

A gyerekprogramok tekintetében az állapítható meg, hogy a családosok olyan programokat 

választanak, melyek a család összes tagjának élményt jelent.A zenei, művészeti programok sem 

népszerűek a kitöltők körében. Ebbe körbe beleértem a zenei, művészeti fesztiválokat, a 

komolyzenei koncerteket, a könnyűzenei koncerteket, illetve a színházi előadásokat is. Ebből a 

csokorból a legtöbb választ kapó tevékenység a zenei, művészeti fesztiválok voltak. A kitöltők 

20%-a jelölte be, hogy itt tartózkodásuk során ellátogatnak ilyen eseményekre is. A 

legnépszerűbbek a környéken például a badacsonyi borhetek, a művészetek völgye Kapolcson 

illetve a különböző falvak bornapjai. Komolyzenei koncertek kevés helyen szoktak 

megrendezésre kerülni, ezekhez a helyekhez tartozik Balatonfüred, valamint a templomokban 

van lehetőségük a látogatóknak koncerteken részt venni orgona kísérettel. Majdnem a 

legkevesebb válasszal rendelkező tevékenység a gyógy- és wellness fürdőzés. Ez abból az 
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okból kifolyólag lehet, hogy Ábrahámhegy környék nem található ilyen létesítmény. A 

legközelebbi gyógyfürdő Hévízen, a legközelebbi wellness fürdő pedig Zalakaroson található.  

A látványosságok kapcsán összevetettem azt, hogy az Ábrahámhegyre és környékére érkezők 

hány látványosságot látogattak meg az utazásuk során. A 75 válaszadóból 37 fő öt vagy annál 

kevesebb attrakciót keresett fel, 32 fő 6-10 látványosságot is megtekintett utazása során. A 

kitöltők közül mindössze csak 6 fő keresett fel 10 attrakciót a nyaralás ideje alatt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13. ábra: Attrakciók felkeresése 

(Forrás: Saját kutatás) 

N=75 
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Ezt az összesítést lebontottam az éjszakák száma szerint is. A 75 kitöltőből 17-en tartózkodtak 

a térségben 1-3 éjszakát. Közülük 13 fő (76%) öt vagy annál kevesebb attrakciót tekintett meg 

az utazás során, 6-10, illetve 10-nél több látványosságot mindkét csoportból 2-2 kitöltő 

látogatott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 75 válaszadóból 26 fő töltött Ábrahámegyen és környékén 4-7 éjszakát. Ebben az esetében 8 

fő (31%) látogatott meg 5 vagy annál kevesebb számú látványosságot, 18 fő (69%)nyilatkozott 

úgy, hogy 6-10 lattrakciót keresett fel, 10-nél többet viszont 1 látogató sem tekintett meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ábra: 1-3 éjszakás tartózkodás 

(Forrás: Saját kutatás) 

15. ábra: 4-7 éjszakás tartózkodás 

(Forrás: Saját kutatás) 

N=17 

N=26 
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Akik hét vagy annál több napot töltenek nyaralással, ők több attrakciót is meglátogatnak az itt 

tartózkodásuk során. Az ábrán azt látjuk, hogy 32 fő tölt itt 7 vagy több napot. Ebből 15 fő 

(47%) nyilatkozott úgy, hogy 5 vagy annál kevesebb látványosságot keresett fel, 13 fő (41%) 

6-10 attrakciót tekintett meg és 10-nél többet, pedig 4 fő (12%) jelölt.   

16. ábra: 7-nél több éjszakás tartózkodás 

(Forrás: Saját kutatás) 

N=32 
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A kutatásom során arra is kíváncsi voltam, hogy akik kisgyermekkel érkeznek a nyaralásra, ők 

hány látnivalót keresnek fel. Az ábrán láthatjuk, hogy a megkérdezettek közül 31-en érkeztek 

gyermekkel. A 31 válaszadóból 11 fő (35%) öt vagy annál kevesebb látnivalót tekintett meg, 

12 fő (38%) 6-10 attrakciót keresett fel és 8 fő (26%) 10-nél több attrakciót is meglátogatott. 

Ebben az esetben nagyobb számban látogattak meg több attrakciót is. Véleményem szerint a 

legtöbb szülőnek fontos, hogy a gyermekei megismerjék országunk látványosságait és, hogy 

minél több élményben részesüljenek, ezért a szülők több energiát fordítottak arra, hogy bejárják 

a térséget és megmutassák  a környék kincseit.  

  

17. ábra: Kisgyermekes családok  

(Forrás: Saját kutatás) 

N=31 
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6.2.4. Turisztikai mobilitás térbeli eloszlása 

A kérdőívben szereplő következő kérdés a kutatásom számára a legfontosabb információkat 

szolgálja, mivel a kutatásom fókuszában a mobilitás áll. Ebben az esetben a kitöltők táblázat 

formájában adták meg válaszaikat.  

A kérdés arra vonatkozott, hogy a kitöltők mely településeket keresték fel a szálláshelyen kívül. 

A táblázatba öt helységet volt lehetőségük felsorolni. A helység megnevezése mellett 

érdeklődtem még afelől, hogy milyen közlekedési eszközzel közelítették meg a megadott 

helyszíneket, mennyi időt töltöttek ott, és milyen tevékenységet végeztek.  

 

 

 

 

A felkeresett települések szemléltetése céljából készítettem a Google Térkép segítségével egy 

saját ábrát, melyen kiválóan látszik a felkeresett helyszínek elhelyezkedése. 

A térképen azt láthatjuk, hogy Ábrahámhegy közvetlen környezetében elhelyezkedő 

településeket nagy számban látogatták. Ezek a települések Tapolca és Balatonakali térsége 

között helyezkednek el. Ábrahámhegytől nyugatra Keszthelyt és térségét látogatták meg, a 

falutól keletre pedig Balatonfüredet és szomszédos községeit keresték fel. A déli part 

tekintetében megfigyelhető, hogy csak a nagyobb és ismertebb településeket keresték fel, mint 

például Siófok, Fonyód, Zamárdi. Továbbá az is látszik, hogy míg az északi parton a parttól 

messzebb lévő helységeket is felkerestek, addig a déli part esetében a közvetlen part mellett 

maradtak. Ennek oka az lehet, hogy az északi partról többen is hajóval közelítették meg a déli 

partszakaszt, valamint az, hogy a déli part kisebb települései nem rendelkeznek olyan mértékű 

imázzsal, mint az északi parton lévők.  

  

4. kép: Települések  

Forrás: Saját kutatás 
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5. kép: Balaton 

(Forrás: Saját kutatás) 
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A közlekedési eszközök tekintetében az állapítható meg, hogy a kitöltők 80,6%-a a saját 

gépjárműjét vette használatba a célterületek felkeresése során. A többi közlekedési eszköz 

tekintetében jóval kisebb értékeket láthatunk. A válaszadók 6,8%-a vette használatba a 

kerékpárt, 4,3%-a az autóbuszt, 4,1%-a a vonatot és 2,6%-a pedig vitorlásra szállt.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gépjármű népszerűsége annak köszönhető, hogy a térségben sajnos nincs jól megszervezett, 

kifejlett tömegközlekedési hálózat. A vonattal való közlekedés kapcsán azt a problémát látom, 

hogy csak a Balaton parti településeket érinti, valamint nem mindegyik járat áll meg minden 

településen. Az autóbusz szempontjából pedig a szervezetlenséget figyeltem meg. Például 

Ábrahámhegyet érintő járatok legtöbbje balatoni parti szakaszon közlekedik. Ezek a járatok 

rendszeresen érkeznek (óránként, két óránként). Viszont a parttól északabbra elhelyezkedő 

falvak irányába nagyon kevés menetrendszerinti járat közlekedik, melyek inkább kora reggel 

és késő délután érkeznek az ábrahámhegyi megállókhoz. Ennek az lehet az oka, hogy ezek a 

járatok a munkaidő, iskola kezdetéhez illetve végéhez vannak igazítva. 

Pár éve a nyári időszakokban bevezettek egy régiós buszjáratot. A járat több olyan települést is 

érint, melyek nem a part közvetlen közelében találhatóak. A busz kiinduló helye és célállomása 

Badacsonyban található.  

18. ábra: Közlekedési eszközök (2) 

(Forrás: Saját kutatás) 

N=75 
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Az buszjárat térképén láthatjuk az érintett településeket, melyek között szerepel Badacsony, 

Badacsonylábdihegy, Badacsonytördemic, Szigliget, Hegymagas, Kisapáti, Badacsonytomaj, 

Káptalantóti, Kékkút, Salföld és Ábrahámhegy. A térkép nagyon logikus felépítésű, az 

állomások sorszámokkal vannak ellátva, néhány nevezetességet, valamint vendéglátóhelyet is 

egyértelmű jelölések jeleznek, így könnyű rajta kiigazodni. Minden település több 

megállóhellyel rendelkezik. A megállóhelyek a strandok, éttermek, pincék és borászatok 

közelében vannak.  

Úgy gondolom, hogy ez a kezdeményezés a környék mobilitásának fejlesztéséhez nagyban 

hozzájárul a nyári hónapok során, mivel arra ösztönzi a turistákat, hogy a saját gépjármű 

használat helyett, inkább a tömegközlekedés által nyújtott lehetőséget részesítsék előnybe. 

A desztinációkon eltöltött idő kapcsán kategorizáltam a megadott időket. A diagramban 1-3 

óra, 4-6 óra, 7-10 óra és 10-nél több óra szerepel. Ennek alapján az időtöltések kapcsán az 

6. kép: Régiós buszjárat térkép 

(Forrás: badacsony.hu) 
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mondható el, hogy a turisták 60,4%-a 1-3 óra közötti hosszúságú kirándulásokon vettek részt. 

Ennek oka, hogy főként Ábrahámhegy környékén mozogtak, valamint egy napon több 

attrakciót is felkerestek. A  válaszadók 29%-a a 4-6 óra hosszú időtöltést adta válaszul. 

Véleményem szerint ezt az időintervallumot azok írták a táblázatba, akik messzebbi 

desztinációkat, valamint hosszabb, komplexebb utazásokat terveztek. A két magasabb 

óraszámmal bíró periódust kevesebben írták. A 7-10 órás intervallumot a válaszadók 5,4%-a, a 

10-nél több órás intervallumot pedig a kitöltők 5,2%-a nyilatkozta. Véleményem szerint, akik 

magasabb adatokat adtak meg, azok az egész kirándulás alatti, egy helyszínen töltött időjüket 

összevontam jegyezték fel a táblázatba, mint például a strandolással töltött órák számának 

összevonása.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ábra: Időintervallumok 

(Forrás: Saját forrás) 

N=75 
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A táblázat utolsó oszlopában az utazás során végzett tevékenységek megnevezését kértem a 

kitöltőktől.  Kiugróan magas értékkel bír a kirándulás, a kitöltők 103 alkalommal jegyezték fel 

ezt a választ. Azért ez a legnépszerűbb felelet, mert az északi part turizmusának fő profilja az 

aktív turizmus. A környéken rengeteg az aktív turizmussal kapcsolatos attrakció. A következő 

tevékenység melyet 45 fő írt, az az étkezés. Sokan étkezés, gasztronómiai élmény végett utaztak 

el Ábrahámhegytől akár távolabb található desztinációra is. A környék több, jó hírrel 

rendelkező éttermet rejt, így az étkezés is egy fő tevékenységnek számít az utazók körébe. A 

következő népszerűbb tevékenységek közé tartozik a strandolás(23 válasz), a városnézés(28 

válasz), a szórakozás(11 válasz), valamint a vásárlás(9 válasz). Úgy gondolom, hogy a 

strandolás azért bír ilyen alacsony értékkel, mert ezt a tevékenységet legtöbben a szálláshely 

településén végezték, ezért ez nem tartozik bele a meglátogatott települések közé. Véleményem 

szerint a városnézés azért kapott ennyi választ, mivel a mostani nyár időjárása elég változatos 

volt, így egyik napról a másikra nőtt vagy csökkent a hőmérséklet, így a hidegebb napokat a 

tusiták a közelebbi városok megismerésével töltötték. Valamint a környező városok (Keszthely, 

Balatonfüred, Tapolca) jelentős, országszerte ismert attrakciókkal rendelkeznek. 

 

20. ábra: Tevékenységek 

(Forrás: Saját kutatás) 
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A következő kérdésben felsoroltam Ábrahámhegy 40 kilóméteres körzetében megtalálható 

népszerűbb attrakciókat. Ebben az esetben arra voltam kíváncsi, hogy melyek azok az 

attrakciók melyeket a legtöbben látogatnak, illetve mennyi időt fordítanak a kitöltők az 

utazásra. Ennél a kérdésnél ismét több válasz volt adható.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felsorolt attrakciók közül a leglátogatottabbak a Tanúhegyek. Ezt a válaszlehetőséget a 

megkérdezettek 54,7%-a, azaz 75 emberből 41 fő jelölte. Ennek oka az lehet, hogy a 

Tanúhegyek Ábrahámhegyhez közel helyezkednek el. A Badacsony 5-6 kilométer, a Szent 

György- hegy és a Csobánc pedig maximum 20 kilométer távolságra található.  

A második leglátogatottabb helyszín a Káptalantótiban található Termelői piac. A válaszadók 

53,3%-a jelölte be ezt a választ. A falutól körülbelül 5 perc autóútra van. A piac szombat, illetve 

vasárnap kerül megrendezésre. Szombaton kevesebb stand települ ki, viszont vasárnap egy üres 

standot se találni. A helyszínen különböző termékeket vásárolhatunk, valamint ételeket, italokat 

kóstolhatunk. A termékek között több az élelmiszer, de vásárolhatunk azon kívül ruhákat, 

kézműves termékeket, fából készült termékeket, fonott árukat, régiségeket. Az ételek terén 

házias ízeket kóstolhatunk, illetve húsárut és tejtermékeket vásárolhatunk. Italok terén 

különböző házi szörpöket, borokat kóstolhatunk és vehetünk.  

A következő népszerűbb attrakció a kitöltők körében a Folly arborétum, mely Badacsonytomaj 

21. ábra: Turisztikai attrakciók 

Forrás: Saját kutatás 
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térségében található. Ezt az attrakciót 39 fő (52%) jelölte be. Azért lehet látogatott az 

arborétum, mert családosok és párok számára is gyalogosan vagy kerékpárral  megközelíthető. 

Nagyon szép kiépített parkkal rendelkezik, és változatos programokkal várja az oda érkezőket.  

A Szigligeti vár is a népszerű attrakciók közé tartozik a kitöltők körébe. Ezt az attrakciót 39 fő 

látogatta meg utazása során. Nem meglepő adat, hiszen a szigligeti vár Magyarország legjobb 

állapotban fennmaradt vára. Valamint a Nemzeti Kastélyprogramnak és Nemzeti 

Várprogramnak köszönhetően nagyon szépen halad a vár felújítása, így több programot és 

szolgáltatást tudnak biztosítani  látogatók számára.  

A következő népszerű attrakció Ábrahámhegy környék, Tihany. A falu a Balaton egyik 

legérdekesebb és leglátogatottabb helyszíne. A válaszadók 48%-a jelölte be. A 

népszerűségének több oka is van. Ha közlekedés szempontjából nézzük, akkor a Balatonon 

kizárólag csak itt van lehetőségünk a komp használatára. Másrészt természeti különlegessége, 

hogy félsziget. Valamint több híres attrakciót tekinthetünk meg a helyszínen, mint például a 

Bencés Apátságot, a levendula mezőket, a Barát lakásokat és természetesen a tóra néző látképet. 

Ábrahámegyhez való közelségük miatt a salföldi major és a kőtenger is látogatott attrakció a 

kitöltők körében. A salföldi majort 35 fő, a kőtenger pedig 36 kitöltő jelölte meglátogatott 

helyszínként. A majorban rengeteg házi állatot tekinthetnek meg a látogatók,  nyaranta heti 

rendszerességgel lovas bemutatón vehetnek részt, valamint lovas túrákra, illetve a lovaglás 

megtanulására is lehetőség van.  

Elenyésző választ kapott a Festetics kastély Keszthelyen, A Hegyestű Monoszlón, Kapolcs, 

Balatonfüred látnivalói, a Kinizsi vár Nagyvázsonyban, Hévíz, a veszprémi állatkert, illetve a 

siófoki víztorony. Ennek oka az lehet, hogy ezek az attrakciók kijjebb esnek az előbb 

említettekből, illetve nem a leglátogatottabb helyszínek a környékre érkezők számára.  

  



 

182 

 

 

Az utolsó kérdésem is egy általános kérdés volt. Azt mértem fel, hogy a látogatók honnan 

érkezett Ábrahámhegyre és környékére. 

 

 

 

 

A válaszadók 60%-a (33 fő) nyilatkozott úgy, hogy Budapestről érkezett Ábrahámhegyre. 16%-

a a kitöltőknek Budapest vonzáskörzetéből érkezett. Ezek között szerepelt Gyömrő, Solymár, 

Budaörs, Érd, Fót, Szentendre, Adony, Kistarcsa és Tahitótfalu. Ha Budapestet és környékét 

egy küldőterületnek vesszük, akkor elmondható, hogy a válaszadók 76%-a érkezett Pest 

megyéből. A soron következő legtöbb település, melyet válasznak írtak, az Győr és környéke 

volt. A válaszadók 3,5%-a nyilatkozta, hogy az ország e részéről érkezett. Ahonnan még 

viszonylag többen érkeztek, az Szombathely és környéke volt. Ezt a választ a kitöltők 2,3%-a 

írta. A budapesti és győri/szombathelyi érkezések között hatalmas százalék különbség 

figyelhető meg. A több kisebb százalékot kapott települések között szerepel Sopron, 

Mosonmagyaróvár, Szolnok, Tapolca, Zalaegerszeg, Velence, Szeged, Kecskemét és 

Békéscsaba. Ezek a városok mindössze csak egyszer szerepeltek az küldőterületek között.  

22. ábra: Küldőterületek 

(Forrás: Saját kutatás) 

N=75 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

A kutatásom után megállapíthatom, hogy az Ábrahámhegyre és környékére érkező turisták 

nagy része érdeklődik a térség attrakciói iránt és sok különböző helyet kerestek fel a nyaralásuk 

során. Ez annak köszönhető, hogy a sok színű térség érdekes programokat és érdekes 

látnivalókat rejt magában. A közlekedés terén több problémát véltem felfedezni, ezért a 

fejlesztés érdekében szeretnék pár javaslattal  hozzájárulni. 

 

Információszolgáltatás 

Véleményem szerint a turistáknak szüksége lenne az információk nagyobb fokú áramlására, 

mind nyomtatott, mind online területen. Az információkon belül a turisták tájékozódását segítő 

segédanyagokra gondolok. Úgy gondolom, hogy sokat segítene az ide érkezőknek, ha 

hozzáférhetnének egy nyomtatott formában készült térképhez. Ez a térkép tartalmazná a térség 

településeit, a vendéglátóhelyeit, a strandokat, az attrakciókat, a menetrendeket és a 

túraútvonalakat. Minden helység és szolgáltatás egy külön piktogrammal lenne ellátva, hogy a 

térkép átlátható és könnyen érthető legyen. Ezeket a kiadványokat széles körben kellene 

értékesíteni, nem csak a tourinform irodákban, hanem a vendéglátóhelyekben és a boltokban is 

megjelenhetne mint szóró anyag. Ezen felül ebből a térképből egy ingyenes applikáció is 

készülhetne, amely tovább fejlesztések során több funkcióval is ellátható. Ezen kívül nagyobb 

figyelmet fordítanék az interaktív szolgáltatásokra is. Néhány településen kihelyezésre kerültek 

információs állomások, amelyek arra szolgálnak, hogy tájékoztassák a turistákat, viszont ezek 

az eszközök nem mindenhol működőképesek.  

 

A balatoni régió felfedezésének könnyítése 

Nagyban megkönnyítené a régió bejárását, ha minden városban, illetve faluban lehetősége 

lenne a turistáknak kerékpárt kölcsönözni. Ennek egy egységes rendszernek kellene lennie, 

amely lehetőséget ad arra, hogy a turistáknak módjuk legyen bármelyik településen kerékpárt 

bérelni valamint megválni az eszköztől (mint: MOL Bubi). Ehhez az együttműködéshez 

csatlakozhatna a BAHART Zrt. is olyan formában, hogy a hajók kikötőjénél lehetővé tennék 

ezeknek a kerékpároknak a kölcsönzését. A Balatoni Hajózási Zrt. segítségével ez a fejlesztés 

a déli partot bevonva még  eredményesebb lehetne és nem csak az általam felmért 

mikrókörnyezetben valósulhatna meg.  Véleményem szerint azért lenne jó kezdeményezés a 

balatoni régió számára, mert így az autó nélkül érkező túriták is könnyebben felfedezhetik a 

térséget. 
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Kerékpárút építése, fejlesztése 

Az előző gondolatmenethez kapcsolódóan lenne még egy meglátásom. Véleményem szerint 

nem csak a Balaton parti szakaszokon van szükség kerékpárútra, hanem a parttól távolabb eső 

települések  összekötésében is hatalmas szerepet játszana. Ezzel a közlekedés biztonságát is 

nagy mértékben tudnánk javítani. Konkrét példának a Káli-medencét hoznám fel. Napjainkban 

egyre több érdeklődőt vonz ez a környék. A medence mérete miatt könnyen bejárható lenne 

kerékpárral, viszont a kiépített kerékpárút hiánya miatt, a legtöbben autóval járják a környéket. 

Ez a megoldás a fenntartható turizmust is erősítené.  
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

Véleményem szerint sikeresen zártam a szakdolgozatomat, mivel minden bennem felmerülő 

kérdésre választ kaptam. A kérdőívem során kiderült, hogy az Ábrahámegy és környékén 

található attrakciókat az összes válaszadó kivétel nélkül meglátogatta. Valószínűleg ez annak 

köszönhető, hogy a térség híres a festői tájról, az eldugott vendéglátóhelyeiről, illetve a helyi 

termelőkről.   A dolgozatomban fényt derítettem arra,  hogy az ide érkező turistáknak hogyan 

alakul a térbeli mozgása, illetve  a térbeli mobilitást hogyan befolyásolja  az utazók összetétele, 

illetve az utazás jellege. Kutatásom során megfigyeltem, hogy az attrakciók eléréséhez a 

válaszadók nagy része a saját gépjárművet  részesítette előnybe.  A fenntartható turizmus 

érdekében javaslatot tettem egy kerékpár kölcsönző rendszer kialakítására, és a rendszer 

megfelelő működése érdekében a  kerékpár utak fejlesztését is tanácsoltam. Ezen kívül 

javaslataim között szerepelt még az információ szolgáltatás bővítése és fontosságának 

hangsúlyozása is. 

A Teázóban töltött idő alatt megfigyeltem, hogy ez a környék egyre népszerűbb a turisták 

körében, mivel évről évre növekszik a vendégkör. Ennek az lehet az oka, hogy a térség kevésbé 

ismert a Balaton nagyobb településeihez képest és ezért tapasztalhatunk ekkora érdeklődést 

Ábrahámhegy és környéke iránt. A turisták szívesen vesznek részt ezen a környéken az aktív 

turizmusban, és örömmel fedezik fel a környék nyújtotta kisebb településeket is.  

Nagyon örülök, hogy ezt a témát választottam a szakdolgozatom megírásához, mivel ez a 

környék számomra sokat jelent és úgy gondolom, hogy a kutatásom alapján sok értékes 

információra tettem szert. Bízom benne, hogy a dolgozatom rávilágít arra, hogy milyen jelentős 

a térségben az aktív turizmus, valamint remélem, hogy a közlekedés és az információ átadás 

kapcsán tett javaslataimmal hozzá tudok járulni a térség fejlesztéséhez.  

 

. 
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11. MELLÉKLETEK 

11.1. Kérdőív 

Tisztelt Válaszadó!  

Homonnay Csenge vagyok, a Pannon Egyetem turizmus-vendéglátás szakos hallgatója. 

Szakdolgozatom témája a Balaton, ezen belül Ábrahámhegy turizmusa. Kérem, segítse 

munkámat az alábbi kérdőív kitöltésével. A kérdőív kitöltése kb. 5 percet vesz igénybe, az 

adatok feldolgozása anonim.  

Köszönöm!  

Az elmúlt 3 évben (2017-2019) járt-e legalább egyéjszakás tartózkodással járó szabadidős 

célú utazáson…  

 … a Balatonnál  … más magyarországi célterületen  

 … külföldön   … nem jártam 

 

Hány alkalommal járt már Ábrahámhegyen (ideértve a jelenlegi utazását)?  

 ez az első alkalom   2-5 alkalom  

 5-10 alkalom   10-nél több alkalom 

 

Rendelkezik-e saját ingatlannal, második otthonnal?  

 igen, Ábrahámhegyen   igen, más balatoni településen  

 igen, más magyarországi településen   nem 

 

A TOVÁBBI KÉRDÉSEK A JELENLEGI UTAZÁSÁRA VONATKOZNAK 

Hány éjszakás utazáson vesz részt? ……………………………………  

Melyik településen van a szálláshelye? ……………………………………………..  

Milyen közlekedési eszközzel érkezett?  

 Autó  Kerékpár   Autóbusz  Vonat  Hajó  

  Egyéb, éspedig: ………………………………………………………………………  

 

Kivel vesz részt az utazáson?  

 Egyedül   Családdal  Barátokkal, ismerősökkel 

 Párommal  Szervezett csoporttal  Egyéb 

 

Utazik-e Önnel együtt…  

 Kisgyermek   Kutya  Segítséggel élő személy  

 65 év feletti/idős   Speciális igénnyel rendelkező személy (pl. ételallergia) 

 

Milyen látnivalókat keresett fel, milyen tevékenységeket végzett az utazás alatt? (TÖBB 

VÁLASZ ADHATÓ)  

 

 

Látnivalók Tevékenységek Események 
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 Műemlék, templom  Strandolás   Zenei, művészeti fesztivál  

 Múzeum, kiállítás   Séta   Komolyzenei koncert  

 Park, arborétum   Városlátogatás   Könnyűzenei koncert 

 Nemzeti parki látogatóhely   Túrázás   Színházi előadás  

 Tematikus park, 

kalandpark 

 Kerékpározás  Gyermekprogram  

 Vár, kastély   Hajózás, vitorlázás   Gasztronómiai fesztivál  

 Termelői piac   Vízi sportok   Sportrendezvény  

 Kilátó   Helyi ételek kóstolása   

  Borkóstolás   

  Szórakozás, éjszakai élet   

  Gyógy-, wellnessfürdő   

    Egyéb, éspedig: 

…………………………………………………………………………………………………

……………  
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Utazása során melyik településeket kereste fel a szálláshelyén kívül? (AZ ÖT 

LEGFONTOSABBAT SOROLJA FEL!)  

 

Település Közlekedési eszköz Ott töltött idő 

(óra) 

Fő tevékenység 

    

    

    

    

    

 

Melyek azok a turisztikai attrakciók, amelyeket meglátogat az utazás során?  

 Igen  Nem  

Tapolcai tavasbarlang, Malom tó   

Szentbékkálla-Kőtenger   

Salföld- Major   

Keszthely-Festetics kastély, Balaton Múzeum   

Szigligeti vár   

Balatonederics-Csodabogyó barlang   

Monoszló-Hegyestű   

Tanúhegyek (Szent György-hegy, Csobánc, Badacsony)   

Kapolcs   

Káptalantóti-Liliomkert Piac   

Badacsonytomaj-Folly Arborétum és borászat   

Balatonfüred- Lóczy barlang, Jókai Múzeum, Bodorka Balatoni Vízivilág 

Látogatóközpont, Kalandpark 

  

Tihany- Bencés Apátság, Levendula mező, Viszhang domb, Barátlakások   

Kis-Balaton   

Nagyvázsonyi Kinizsi Vár   

Balatonboglár-Gömbkilátó   

Hévíz   

Veszprémi Állatkert   

Siófok- Víztorony    

 

Az utazás során használ-e SZÉP-kártyát?  
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 Igen, szálláshely zseb   Igen, melegétel zseb  

 Igen, szabadidős zseb   Nem 

 

Milyen rendszerességgel látogat meg vendéglátó egységeket az utazás során? 

 Naponta többször   Pár alkalommal  

 Naponta egyszer   Nem  

 

Mekkora összköltséggel számol a nyaralás során? 

 50.000 Ft - 100.000 Ft   100.000 Ft - 150.000 Ft 

 150.000 Ft - 200.000 Ft   200.000 Ft - 300.000 Ft 

 300.000 Ft - 400.000 Ft   400.000 Ft -  

 

Neme:   Férfi   Nő 

 

Életkora: ……………………….. év  

 

Lakóhelye (irányítószám): ……………………………………………..  
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ABSTRACT 

COVID-19. An unfortunate gauge of the 2020’s year’s success with respect to the hotel industry 

and as to tourism as a whole. Whether or not it could be jumped may be reasoned and may refer 

to the observations, interviews and questionnaires I have done in the sake of understanding the 

present impact on the hotel sector. This paper is going to examine the contribution of this year 

to tourism and the guest satisfaction whether it had a complete negative factor or despite the 

situation, it had something positive as well. The examination is going to happen in the Grandar 

Hotels, to be more precise: Prémium Hotel Panoráma**** in Siófok and Vital Hotel 

Nautis****Superior in Gárdony. By the end of this paper it is going to be clear how this whole 

crisis situation affected guests and guest satisfaction, how a relatively “new” customer group 

seen the light and we are going to dig deep into the hotel staff’s judgements.  

Keywords: 

COVID- 19, tourism, hotel industry, guest relations, satisfaction 

ABSTRACT 

COVID- 19. Egy sajnálatos mércéje a 2020-as év sikereinek a szállodaipar és az egész turizmus 

szempontjából. Az, hogy áthidalható- e a jelen történés a későbbiekben indokolt lesz, amire a 

megfigyelések, interjúk és kérdőívek készültek, hogy megértsék a szállodai szektorra gyakorolt 

jelenlegi hatást. Ez a cikk megvizsgálja az idei év közreműködését a turizmusban és a vendégek 

elégedettségét, függetlenül attól, hogy teljes negatív tényezője volt-e, vagy a helyzet ellenére 

volt valami pozitívuma is. A vizsgálat a Grandar Hotels keretein belül fog történni, pontosabban 

a siófoki Prémium Hotel Panoráma **** és a gárdonyi Vital Hotel Nautis **** Superior 

szállodák területén. A cikk végére egyértelművé válik hogyan hatott ez a krízis helyzet a 

vendégekre és a vendégelégedettségre, hogyan jöhetett létre egy relatív új vendégkör és 

mindezeken felül, hogyan hatott ez az egész a szállodai dolgozókra. 

Keywords: 

COVID- 19, turizmus, szállodaipar, vendégkapcsolatok, elégedettség 
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12. INTRODUCTION 

Tourism as a branch does not include only hospitality and catering. The complexity of this field 

gives its beauty to it. The multiple opportunities and the possibility to specialize in many fields 

proves the power of tourism. Everyone can find their profession. Tourism as a whole contributes 

quite a big amount of GDP to the Hungarian economy not to mention the thousands of 

workplaces. In 2020, however, it has changed and we are standing on the other side of the coin. 

Since the COVID-19 crossed the border the balance was upset. For the moment, the change in 

the number of guest nights spent in commercial accommodation compared to the previous year 

decreased significantly. The effect of the COVID-19 and the healing process of tourism may 

be predicted to three to four years. A miracle is needed to set the indicators to the positive side 

again. 

The chosen topic for my research is truly relevant and worrying. The comparisons of two hotels, 

the explanations of the interviews and the analysis of the questionnaire will hopefully bring us 

light to the topic. The essence of the paper is the now known effects of the pandemic and the 

past experiences to the hotel industry. The two examined hotels will be on one hand the 

Prémium Hotel Panoráma**** which lies on the Golden-Shore of Siófok, on the other hand the 

Vital Hotel Nautis****Superior that lies on the shore of Lake Velence in Gárdony. Both of 

them have a big customer circle with quite an amount of returning guests. Guest satisfaction is 

always excellent, the staff is outstanding and both hotels are in good hands. 

I may speak from personal experiences too, since I have spent my internship in Prémium Hotel 

Panoráma**** as a receptionist. I have started it on 1 June and have worked through the 

summer time, so called main season. The personal understanding of how a hotel is built up and 

how much work is done in the different departments ensured me quite a good look behind the 

scenes. With or without the virus, being a receptionist is not as easy as it seems to be. I have 

chosen this topic because these harsh personal experiences need to be spoken out loud. I am 

going to talk about this whole situation and effect it had on the sector, how demand and hotel 

performance have changed, how the guest circle had new participants and how it fell for mainly 

two categories. For the base year I have chosen the 2020 because of the personal experience 

and I have done interviews and questionnaires with the stakeholders in both hotels. In advance 

I may say that I had a great support behind me, all the asked individuals were giving me super 

useful information on this and previous year, 2019, since it is going to be the year I am 

comparing to. 



 

197 

 

If we look a little bit into ourselves or thinking about those thousands of people stuck at home 

in quarantine for several months was frustrating but the joy the hotel industry was able to give 

when they were released was wonderful. They immediately used the chance to let go this feeling 

which paid off (Now we are talking about the months of June, July and August. Future 

consequences are not discussed). The period of time that will be under examination is 2019 

June-August and 2020 June- August. It is so because the high season is more conspicuous in 

numbers and in experience. By below provided information, the 2020 period did not turn out 

as bad as it was expected. There was percentage increase in numbers of guests and also in guest 

nights.  
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2. TOURISM AS SERVICE 

Tourism plays an important role in the service area since it is the largest industry that can 

achieve “socio-economic goals”. This industry develops the fastest globally in every aspect. 

Tourism as a service is very complex; the composition of private and public service providers 

(travel agents, tour operators), transportation operators, travel guides are all working together 

to create value and customer satisfaction. In tourism everyone may find their field, which is 

why it gives the most work opportunity and by being able to develop infrastructure it boosts the 

economy as well.  

To stay competitive and stay in the market, firms depend on the target segment for which they 

need to adapt the most effective strategy. It needs to account for the following: intangibility, 

inseparability, variability and perishability. 

 Intangibility - Unlike physical products, services cannot be verified by any of the 

human senses. Consumers often infer the quality of the service from place, people, 

equipment etc. with the service. In hospitality, it differs in some way; accommodation 

offered in a five-star hotel will not be the same as a three-star hotel which factors will 

worsen the imagined service beforehand.  

 Inseparability - Unique aspect of service that is unlike physical goods, they have to be 

produced and consumed together. However in the tourism sector, tourists and service 

providers interact continuously from the beginning of the process. This is the point 

from which satisfaction and trust may start.  

 Variability - Services vary from one place to another. To maintain the same standard 

of service delivery, also depends on the person who delivers it. For example, the type 

of hotels found in a tourist destination known for its beaches is different from the type 

of hotels found in a hill station. Each hotel has its own value and its own services which 

vary. Though they differ, same in purpose, to satisfy guests.  

 Perishability - Services cannot be stored. This implies peak season and off season as 

well that a potential mismatch may occur between the demand for tourism services and 

supply. Dasgupta, D. (2011) 

a. Motivation 

What is motivation? What is the main factor that enhances people's travel? Why do we travel? 

All these questions may be answered by theories of Mill and Morrison (2012) and Dann (1977). 



 

199 

 

Mill and Morrison state that “travel literature indicates that travel motivations can fit into Maslow’s 

Hierarchy of Needs model” which consists of: 

 Self-actualization 

 Esteem 

 Belonging and love  

 Safety 

 Survival 

Going from the lower level up, people need more affection to reach other levels. The tourism 

applied Maslow’s theory has gained acceptance, however, it is judged by scholars to be 

inadequate since it does not take into consideration the “special situation of tourism 

destinations.” (Morrison, M. A., D., & K. (2013). 

Regarding Dann's (1977) ‘push-pull’ theory, it is rather accepted. So-called ‘push’ factors are 

within individuals’ system that shouts for the need to escape. ‘Pull’ factors, however, are the 

temptation of destinations. This is what individuals cannot control since DMO’s and tourism 

destinations do control them. “What comes first, ‘push’ or ‘pull’? Scientifically, ‘push’ factors 

start to evoke the motivation in the system, and ‘pull’ factors make them satisfied.  

Other economists such as Klenosky (2002) and Lee (2002) have stood next to this theory. 

Klenosky states that “‘push’ factors are related to tourists’ needs and wants and include the 

need for escape…” (Morrison, M. A., D., & K. (2013). 

Lee states that “push factors determine whether to go, while pull factors determine where to 

go.” (Morrison, M. A., D., & K. (2013) 

a. Customer satisfaction and quality levels 

How to create memorable experiences?  

Satisfied customers are not enough, we need ‘wow’ customer’s states D. Bowie and F. Buttle 

(2017). “Creating value and memorable experience is a combination of marketing planning, 

company culture, and individual employee’s spontaneous responses to customer requirements.” 

These will create the experience of fulfillment and the ‘wow’. Long-lasting feelings will make 

customers/ guests be committed to a brand. This may be anything; remembering a hotel guest’s 

birthday and serving him/her a slice of cake, etc. In the hotel industry, anything may trigger this 

feeling.   

Albrecht (1992) sees four levels where companies compete with each other to have the most 

‘wow’ guests.  
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 Memorable 

 Desirable 

 Expected 

 Basic 

Concerning the hotel industry, the basic level contains the core values of a hotel (clean room, 

clean bed linen, etc.). If the accommodation is unable to provide these basic needs, guests will 

rather leave, even without payment, which reasons are obvious. Furthermore, hospitalities that 

are unable to provide the essential needs will not be able to generate profit which will result in 

the closing of the business. There will be no competition. 

The next level - expected level- is what the guest takes for granted or I want what I have paid 

for. Showing it through an example, we may still take the clean room and clean bed linen 

example extended with the acceptable behavior of the staff. These attributes stand for a standard 

level of satisfaction. Guests tend to remember the feeling but it is rather forgettable. There is 

some kind of competition but not much. Still missing the ‘wow’ effect.  

However, the desirable level will start to give the ‘wow’ effect. It is the added value of the staff, 

the quality of the rooms, the efficiency of the service at dinner, or the cuisine. All these are 

attributes that guests desire to get. Yet there is a thin line between the expected and the desirable 

levels. A well-functioning hotel must have friendly staff and quality cuisine. This is when the 

competition starts since guests will remember how the guest made them feel. This is the point 

where they will leave good guest reviews that will be promising for other potential guests. 

The top-level, this is the exclusiveness of cuisines, services. This provides quality in every 

sense. These are businesses, companies that are thirsty to give the ‘wow’ effect on the guests. 

This is the point where brand loyalty may come to the picture. Here is the highest competition 

at all levels. 
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3. HOSPITALITY DEMAND 

Marketing generally is when we advertise a product or a service to possible customers to give 

them satisfaction. These may include tangible and intangible elements. Concerning the hotel 

industry, tangible elements are the building, receptions, lobby, bar, rooms, etc. while the 

intangible elements are the feeling the guest gets right after entering the building or the 

satisfaction after the stay. These elements walk together by which they create the product-

service mix. Service, however, may be seen as intangible unlike in hotels. Service here maybe 

a massage, cosmetics, serving the guest drinks, etc. Hotel marketing is why it is more special 

than other marketing types since it is a combination of everything. (Reid, R. D., & Bojanic, D. 

C. (2017). 

 

Examining the Shostack molecular model, shows the connections between tangible and 

intangible attributes. The model is set up of elements of an enterprise, this way will show the 

tangible- or intangible- dominancy. “The overall characteristics of the business are made up of 

the nature of the core plus the nature of each of the separate elements.” The model shows exactly 

the hotel product since it “comprises a collection of separate but interrelated elements such as 

1. Picture- A molecular model of hotel operations (Shostack, 1982). It shows the connection 

between tangible and intangible attributes. 
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the room facilities and room decor, the food in the restaurant, the service received from the 

staff, the overall ambience of the establishment …” all built around the intangible core of 

nights’ sleep. The conclusion of the model by Shostack is that intangible- dominant enterprises 

should stress the tangible features. In this way it is suggested that hotels pay attention to the 

people who work in contact with the guest, the decor of the establishment, the correspondence 

with the guest. (Jones, P., & Lockwood, A. (2004). 

3.1.The process of tourism marketing 

What is tourism marketing? Does it represent something different? 

To answer these questions, we must examine Fyall and Garrod's book on Tourism Marketing: 

A Collaborative Approach. It states that no universal theory has been made on the definition of 

tourism marketing. Basically, “Tourism marketing is the managerial process of anticipating and 

satisfying existing and potential visitor wants more effectively than competitive suppliers or 

destinations. The management of exchange is driven by profit, community gain, or both; either 

way long- term success depends on a satisfactory interaction between consumer and supplier.” 

(Fyall, A., & Garrod, B. (2005). To make this work, Fyall and Garrod have questioned it by 

analyzing future estimations toward tourism by Fayos-Sola (1996) and Poon (1993), Lumsdon 

(1997): 

 New consumers - segmentation and life cycle 

 New technology - reduction in manpower and third party intermediary 

 Limits to growth - how will our environment respond to growing 

 Flexibility in provision - supply and distribution, integration and economy 

To understand more the marketing part of tourism, we try to differentiate 2 structural models in 

general; product- and service- orientation. The general and traditional business model is the 

product-oriented one which consists of 3 phases: purchasing, production, and sales. The 

service-oriented model, however, is used in hotel accommodation. By examining and putting it 

to the tourism reflection, the 3 phases here completely apply to the hotel industry; potential 

phases include bookings and reservations which will be provided at place. The process phase 

is the service itself, accommodation, and restaurant service. The third phase is the result phase, 

the impressions, emotions, and the state of mind and the feeling of whether or not any 

improvements happened. 

Continuing in the tourism marketing point of view, marketable services can be defined as 

follows by Freyer (1999, p. 68) 
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 Tourist services are independent, marketable, or public services relating to various 

tourist services (... capacity) and/or the use of services of travel (... reservations) 

(potential orientation).  

 As part of the service-creating process, internal factors (... advertisements, personnel, 

transport, accommodation) are combined with external factors (tourists) (process 

orientation)  

 The tourist service provider makes use of the combination of factors intending to 

achieve useful effects with external factors (tourists) (result orientation).  

3.2.Market demand in hospitality 

‘Demand: quantity an individual demands of a product in a specific period of time for a specific 

price.’ 

Demand has many types, here I would like to focus on the hospitality demand and its types. We 

differentiate four different types of market demand: 

 Business travel demand 

 Leisure travel demand 

 Domestic travel demand 

 International travel demand 

Business travel demand, all the journeys business people make to meet customers and suppliers, 

attend conferences, exhibitions. Business travels are usually short in time, though has high 

demand in specific hotels.  

Leisure travel demand, journeys people make away from home. The most typical travel we may 

name. Its reason for travelling is for entertainment, relaxation and a getaway. These times may 

vary: holidays, weekends, school breaks or day visits. Majority travels to visit friends and 

relatives (VFR). 

Domestic travel demand, all the travels generated within the country’s border by domestic 

travelers.  

International travel demand, all the travels generated to a certain country from other countries 

inhabitants. (Bowie, D., Buttle, F., Brookes, M., & Mariussen, A. (2017). 
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3.3.Seasonality in tourism 

“Temporal imbalance in the phenomenon of tourism, which may be expressed in terms of 

dimensions of such elements as numbers of visitors, expenditure of visitors, traffic on highways 

and other forms of transportation, employment and admissions to attractions.” 

There are numerous problems with seasonality as it is stated in the definition. Constant change 

in capacity, employment, and economy make the summer season very profitable, unlike the 

winter season concerning Hungary. This year, however, was different from the rest. Seasonality 

has changed. The appearance of the COVID- 19 and its regulations had a negative effect on the 

hospitality tourism in Hungary. As it is clearly stated in an article written by János Csapó and 

Katalin Lőrincz, “Hungary due to COVID- 19 and the Government introduced an emergency 

situation on 11 March 2020 (Government Decree 40/2020 [III. 11.] On the declaration of an 

emergency situation).” This has caused an unprecedented and drastic decline nationwide and 

worldwide. Referring to March 2019 and March 2020 the registered traffic has a 30% decline 

(KSH, 2020). As KSH data states, guest nights spent by international guests have declined by 

68%, the accommodation fee spent by 65%.  This truly supports the idea that we are 

international guests dependent on tourism. 

What can we expect and what are the ideas on post- pandemic tourism? The sources and authors 

I rely on are not visionaries. Until there is no suitable drug or vaccine or the disappearance of 

the virus, only attempts and undulating changes in the openings and closures by the virus 

situation will determine the hospitality industry. Despite interpretations and expectations may 

be done; domestic tourism will rise and be appreciated, the need for security and social 

distancing will rise, the booking conditions will be more flexible, sustainable and virtual 

tourism will appear. (Geometodika.hu) 

3.4.Market segmentation and branding 

By definition, “Segmentation is the process of partitioning markets into groups of potential 

customers with similar needs and/or characteristics who are likely to exhibit similar purchase 

behavior. It has emerged as a key marketing planning tool and the foundation for effective 

strategy formulation in many… companies...to analyze markets, find niche opportunities, and 

capitalize on a superior competitive position.” (Weinstein, 1994) In short, naming and 

segmenting products to potential markets.  Why is it advised to do segmentation? There are 

three reasons for that; easier marketing to more groups find the perfect product, efficiency to 
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offer the product or service to the best segment, identify niches to find “under-served or un-

served markets” 

How can we narrow the segmentation to the hotel industry? By analyzing the guests’ database, 

statistics to be able to understand and estimate by these two stages: price and product 

segmentation. Price segmentation; as a hotel you will have standards for which different prices 

match. For example, a two-star hotel cannot ask for a five-star superior hotel’s price and vice 

versa. Product segmentation; if you know the segment and the target group, you may know how 

to build up your brand and how to attract them. 

3.4.1Effective segmentation strategies 

Taking notes from Nora Burkard, the effective segmentation strategies need to be able to meet 

the followings: 

1. Measurability 

Marketers need to know parameters (size, frequency, growth rate, profitability) 

2. Substantiality 

Both the segment and the demand need to be large enough to make the product or service 

profitable 

3. Accessibility 

It needs to be reachable to the target group in order to magnetize the segment 

4. Defensibility 

Against competitors the marketers need to defend the business. However, it is 

sometimes an advantage to be close to the competitors. This will result in quick 

adaptation and product development 

5. Durability 

Segments must be stable to have the growing potential 

6. Competitiveness 

The business needs to be compatible enough to stay in the market. As the best position 

it needs to have a competitive advantage 16other companies do not have 

7. Homogeneity 

A true segment will be different from other segments while maintaining similarity 

within the segment 

                                                 
16 „.. set of factors or capabilities that allow a hotel or restaurant to consistently outperform its 

rivals..." (Pizam, A. (2015) 
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8. Compatibility 

Perfect product for the perfect segment. Marketers need to find the excellence of the 

segments in order to have an exquisite match 

These assumptions will not meet at the same time since it is made for an ideal word. The best 

way to achieve the competitive advantage is to find the best segment you may be able to serve 

(Burkard, N. (2013). 

3.5.Crisis management 

The new black Friday in Hungary may be dated to 14 March 2020 in tourism point of view. 

How can we lighten the effects of the COVID- 19 and what are the possible actions, pre, during 

and post, that may be done. The conceptual framework for Knowledge- Based Crisis  

2. Picture- Conceptual Framework for Knoweledge- Based Crisis Management. It is an 

identification of the different crisis phases. 

 

Management can be a strong point in the crisis analysis. It is the combination of fundamental  

principles with crisis management strategies. If we take a closer look on the structure of the 

plan, we can see that it covers each period of a crisis. Using the figure above, we may identify 

the different phases on the timeline. Pre- Crisis phase, concerning Hungary it may date back 
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before the boom of the virus, beginning of March. During the Crisis phase, from March till the 

first wave was closed officially. Post-Crisis phase happens now, where we may include the 

under examination 2020 summer season as well.  
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4. HOTEL PERFORMANCE 

Revenue or yield management. The essential part of the hotel business. How to match supply 

and demand by segmenting and by so achieving profit maximization? “Kimes (1989) and 

Kimes & Wirtz (2003) define revenue management as the application of information systems 

and pricing strategies to allocate the right capacity to the right customer at the right price at the 

right time. This puts revenue management practice into the realm of marketing management 

where it plays a key role in demand creation (Cross, Higbe & Cross, 2009) and managing 

consumer behavior (Anderson & Xie, 2010).” (Sierag, D. (2014). Revenue management in the 

hotel industry: From practice to theory. The Netherlands: Stanislav Ivanov.) 

Continuing the theory on Kimes (1989) and Kimes & Wirtz (2003), they have identified hotel 

revenue management as follows: “...the constellation of tools and actions dedicated toward the 

achievement of an optimal level of the hotel’s net revenues and gross profit by offering the right 

product to the right customers via the right distribution channel…” Focusing on the key 

definitions and relating on the following author, Stanislav (2014), are the followings: 

 Optimal level of hotel’s net revenues and the gross operating profit 

Net revenue = sales revenue after taxes and commissions.  

 Gross operating profit = net revenues - costs. 

To keep these at their optimal level, businesses need to simultaneously achieve highest 

revenues and gross operating profit as possible. The goal is to balance them, not to 

reach profit maximization at all costs.  

 Right customer 

Is there a right customer pattern? Or is there any? Targeting, segmenting and profiling 

may help the situation, though it is still hard to find the right ones. The longer the stay, 

the highest the price, and the less the problems are the best for the hotel businesses.  

 Right product 

It consists of two parts: hoteliers and hotel guests. The product, delivered to the right 

customer makes satisfied guests, this will reflect on the willingness to pay and tip, 

which will be profitable for the hotel, hoteliers.  

 Right distribution channel 

Online travel agencies, online reservation systems, global distribution systems and 

much more. All these channels distribute the product to the right guests. No matter if 

it is online or offline, the product will reach the guests.  
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 Right price 

Price is one of the most important aspects both in customer and hotelier point of view. 

By using price structuring17, hoteliers find the right customers to be able to generate 

high revenue. This price is which the hotel is able to ask and the guests are able to pay. 

However, during high season, hoteliers may ask rack rate prices, at least double of the 

normal price. The bigger the willingness to travel and the lower the capacity of the 

hotel for that day/ week, the higher the price will be.  

 Right time 

In order to be able to generate revenue, timing is a crucial point. It may be related back 

to the terms of seasonality, and to the marketing. Off season, people tend to not be 

willing to go on vacations. A good marketing may help on it and usually lower the 

prices also. Right timing also depends on the tendency of bookings.  

 Right communication 

Information provided to customers and the frame presented puts the point on I. The 

look of the website influences guests’ decisions, also if they book through the phone, 

the kindness of the personal has an influence on the guest. The whole communication 

process and the fluent information will determine customer satisfaction, the purchase 

decision and the future intentions. (Ivanov, S. (2014). 

4.2. Capacity in hotel industry 

“The number of customers that the hotel can service within a particular period of time.” 

(Stanislav, 2014)  

In the hotel industry, capacity does not always mean just rooms, it also includes restaurant, 

conference rooms, and spa and wellness center capacity. But how can we control the capacity 

of all? On which we put emphasis on is room capacity; normally the number of beds equals the 

capacity of the hotel. As other determinants, the above mentioned, the number of seats would 

equal the capacity. These are the pure physical influenced factors and too ideal. More 

realistically, in hotels there are out of order rooms, guests who do not check out on time thus 

taking other guests place, in restaurants guests using the tables for so long, you need to send 

others away etc. Capacity is related to guests staying in house directly proportional. 

                                                 
17 changing the level of prices over time, the ration between different prices for various 

segments. (Stanislav I. 2017) 
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When the demand decreases, hoteliers tend to close off some floors and wings by which they 

reduce maintenance cost as well. This may change the capacity of the others. As for the period 

of more demand, in the long run, the capacity will increase again, for which they await the 

guests (Ivanov, S. (2014).  
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5. RESEARCH METHODOLOGY 

Hypothesis 

1. The effects of the Covid-19 to the hotel and hospitality sector in Hungary have 

negatively contributed to the demand and hotel performance in 2020 main season (June, 

July, and August). 

2. Customer satisfaction decreased, number of guests who need much care characterized 

the main season of 2020 (June, July and August). 

5.1.The analyzed hotels 

Prémium Hotel Panoráma**** 

The hotel was renovated in 2013 on the Golden shore of Lake Balaton and it became a 4 star 

hotel. The quiet waterfront environment gives the ultimate relaxation atmosphere to the guests 

staying here and gives opportunity to the ones seeking active holiday as recreation. The hotel 

has 148 fully equipped double rooms on 8 floors which include standard and family rooms, 

apartments. On the 8th floor you may find the Prémium suite with its own panorama terrace. 

The renewed modern style restaurant offers buffet breakfast and dinner, however you may 

consume a ’la carte lunch as well. The restaurant is always an objectionable part of hotels. This 

kitchen is always highly recommended when reading guest reviews. The combination of the 

Hungarian and International cuisine and the specialties of the bar are always outstanding. The 

coffee-bar and the terrace awaits its guests to have some refreshing soft drink or cocktails. 

Vital Hotel Nautis****Superior 

The freshly renovated hotel celebrated its 10th birthday 2020 March...or would have celebrated. 

It lies on the shore of Lake Velence with its 85 rooms- out of which 81 are standard rooms and 

4 are suits. Primarily it a conference house and venue, approximately 250-270 is the capacity, 

however, the hotel itself is also ideal for those who seek active and passive relaxation. It offers 

venues for conferences and weddings, restaurants and bars, wellness and so much more for the 

guests. 
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6. APPLIED METHODS 

The relevance of my research problem demands primary research. It gives a direct answer to 

my questions, the data source is right in front of me from which I may sort out the most 

important information I need. I have used both verbal and non-verbal methods. On one hand, 

the verbal method was perfect for my questionnaires and interview questions. On the other 

hand, the non-verbal method as an observer, I have worked through the examined months of 

2020, by which I have a clear picture of this year’s success. 

1. Table- Summary of interviewed and questioned individuals. Overview of participant number 

and hotel 

6.1.Employee questionnaires 

One pillar of my primary research is the questionnaire. I have used online and offline 

questionnaires; online questionnaires were handed out through Google Forms, offline by paper 

format. I was interested in the personal opinion of the employees of Prémium Hotel 

Panoráma**** and Vital Hotel Nautis**** for which I have created a 17 question consistent 

form. Out of 17 there were 5 questions that relied on the identification of the gender, age, 

workplace, sector and number of years worked in the different hotels. The rest of the questions 

targeted the personal opinion of the workers. The types of the questions were distinguished, 

marking tasks, multiple choice, short and long answers. The whole questionnaire may be found 

in the appendices. 

6.2.Sales managers interview and questionnaire 

Who could know the most of the sales and selling of the packages beside the owner and hotel 

manager? The sales managers. I have asked them in both researched hotels and they have 

answered me more or less the same. The interview was narrowed down directly on the sales, 

occupancy rate and sold packages. Interview questions may be found in the appendices. 

Researched group Type of research Researched hotels & number of respondents 

  Prémium Hotel 

Panoráma**** 

Vital Hotel 

Nautis****Superior 

Owner and manager Interview 1 1 

Sales manager Questionnaire 1 1 

Employees Online questionnaire 18 13 
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6.3.Owner and manager interviews 

The other pillar of my primary research is the personal interview. I have conducted two 

interviews whose interviewees were the director and business owner of all hotels and the 

manager of Vital Hotel Nautis**** Superior. Both interviewees gave answers to me about the 

COVID- 19 effect on the hotels and employees and how the performance was in the asked 

periods. The interview questions may be found in the appendices.  
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7. RESEARCH RESULTS 

Hereby I am going to describe my findings and results. 31 people have filled out my 

questionnaire which was centralized around the hotel employees. The whole questionnaire may 

be found in the appendices. 

7.1.1. Respondents general characteristics 

General characteristics include gender, age, workplace, sector and the number of years worked 

in the different hotels. The most relevant answers were those who have worked over a year in 

the hotels. For this sake they have experience and can compare the examined periods. The 

interviewed work mostly from Prémium Hotel Panoráma****, this is because in Vital Hotel  

Nautis**** Superior the number of staff decreased significantly due to the virus, dismissal was 

unfortunately needed.  The gender distribution is more likely to equal each other. In both hotels 

all together circa 40 people work.  
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1. Figure- General Characterisitcs I.  

The figure shows the distribution of workplaces of the respondents. With mallow 

color Prémium Hotel Panoráma**** will be marked, with the turqouise color Vital 

Hotel Nautis****Superior later on. 
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7.1.2. Respondents experience of the amount of work 

I have asked questions about the heaviness of work and whether they needed to work more or 

less on the different working departments. With this information I wanted to know and 

understand how 2019 was. The general collected answers state that they did need to work more 

or felt that it was much of work. Not just the work was harder but the working conditions as  
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2. Figure- General Characteristics II. 

The figure shows the distribution of departments of the respondents in 

both hotels. 

 

 

3. Figure- What have you experienced in your department… compared to 

last year (2019), this year (2020) you had to work much more. 

The vast majority of the 2 hotels said no, they did not have to work more 

or it had no difference on them.  
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well. Almost half of the respondents answered that yes, it was harder. What may be the reasons 

for that? 

Different departments found different heaviness in work; the work was harder since they needed 

to reorganize and rebuild events, weddings etc. The risk of the virus made the companies unable 

to take positions in whether or not they have conferences, says the event organizer. Because of 

the staff reduction, employees needed to supply other things. For example, a receptionist needed 

to do the waiter’s job because of a high numbered dinner. Or an extra hand was needed at the 
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WAS THIS YEAR HARDER TO WORK WITH?
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4. Figure- What have you experienced in your department… compared to 

last year (2019), this year (2020) you had to work much less. 

According to majority, they did have to work more compared to the 

previous year/ season.  

5. Figure- Was this year harder to work with? 

By superiority, in both hotels they did feel the harder work and by that 

the pressure. 
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buffet table to serve guests since they were not allowed to touch the spoons etc. because of the 

caution rules. Answers from the housekeeping department had the same tone. The staff shortage 

gave headache to everyone. 

7.1.3. Respondents consistency towards others 

The consistency and the value of being able to count on each other vary. The consistency 

according to the asked employees, 35% felt that it was rather neutral. It was not better nor 

worse. However, 29% said that it was much better. If we are looking into this deeper we may 

see that those who are more likely to work with other staff such as reception, bar & restaurant 

or the sales tend to answer that they needed each other more. Furthermore, almost 50% said 

that they needed to count on each other more. Physically, emotionally in any way. The 

pandemic exploded situation might brought people closer to each other. They needed and still 

need each other's support. 

7.1.4. COVID- 19 effect on the respondents 

For the extended question of what did you notice within the hotel about the COVID- 19, I got 

many answers. Summarizing it up and fitting into the trust of the respondents, I got encouraging 

and not so encouraging answers. They felt that their future is a dead-end here. Tourism as a 

whole collapsed and so tons of people needed to face that they will be unemployed. Restrictions 

and cautions made daily working life harder so did it in the examined hotels. The mask, gloves 

they wore was a mandatory bad part of work. 
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7.1.5. COVID- 19 effect on the guests 

The respondents were asked about the noticeable characteristics of guests and these opinions 

were compared to the previous high season (2019). The findings may be seen in the following 

figures. 

 

In 2020 marked by yellow color, as you may see, 50% said that they were rather uncertain and 

insecure about the staying and the whole coronavirus situation, however the other 38% (10 

votes) said that the guests were indifferent and neutral. Moreover, 11 and 11 voted that the 

guests were patient and demanding. This may be strange but if we take it into consideration that 

the sectors have voted together it will not be anymore. As a receptionist or a bartender, 

continuous communication and serving is essential and takes up the most of the customer 

relationship. While the housekeeping and sales may not have that strong connection to the 

guests. Some said guests were hypochondriac and this is reasonable too. If we think about the 

continuous media pressure etc. the fear of the virus was always inside of people. Fortunately 

the term happy got some votes too, unfortunately the anxious as well. The rest of the votes are 

divided up between excited and changing behavior. 
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4. Figure- In your opinion, what impact did Covid-19 have on our guests in 2020 and 

how they were in 2019? 

By yellow color 2020 is highlighted, by orange color 2019 is. This figure clearly shows 

what feelings did the employees were able to see on the guests in both years. 

Categories that I did not think got zero vote for 2020 while worsen cathegories were 

cutting edge. 
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If we compare it to the previous year marked by orange color, 2019, over 20 votes said they 

were satisfied with the total hotel experience. The happiness factor jumped up to 40% showing 

that in a regular year the guest satisfaction is high. By the comparison of the values, the 

characteristics applied by the respondents on hotel guests are much better in 2019 than in 2020. 

Though we need to add here again that every sector answered this together, meaning that some 

may feel the impressions better or worse. For example, at the reception, the impressions were 

more positive since the end of the quarantine. 

The expectations from the guests towards the hotel was not always the wearing of the face 

masks. They pitied the staff for wearing it and they would rather step back and talk that way. 

The setting of disinfection points were the most wanted provisions. At the “grand opening” 

after the quarantine, the catering happened with cordons. Guests were not allowed to serve 

themselves thus creating a feeling of lack. They thought that not letting them serve themselves 

were restrictions in catering. The wellness was restricted in the way of not able to use the 

“experience” elements in the cave pool etc. To be honest this has worked well for a while but 

as the restrictions by the government became on a longer leash, the hotels were able to let the 

leash as well. 
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7.2.Results of the sales managers’ interview and questionnaires 

Both in Prémium Hotel Panoráma*** and in Vital Hotel Nautis**** Superior, according to the 

managers, June was bumpy due to the ending of school and of course the virus. Usually, to start 

off the main season the most common segments are the groups and events which were absent 

this year. Moving on in the calendar, July and August were above expectations. In both hotels 

examined, the OCC increased by approximately 20-30%. The closing of the summer season 

usually happens around the 20th of August, however, in 2020 it could be dated to the very end 

of August. The demand, the motivation and the need to travel increased significantly, which is 

attributable to the 3 months of quarantine. 

For the questions concerning the “rack rate” price the opinions were divided. In Prémium Hotel 

Panoráma****, the rack rate was rather easier to use. This is attributed to the fact of having 

higher demand for domestic travel, the “left-over” rooms were so easier to sell at a higher price. 

The few rooms- high price mostly implied to the end of July and to the beginning of August. In 

the Vital Hotel Nautis**** Superior, the use of daily price is not typical. They operate with one 

package price that accompany the summer season. The summer package may be booked only 

for a minimum two nights with “enormous children discount”. For this reason it was mostly 

favored by families with small children. 

In lowering the price for the start off, it was not a necessary move. According to the answers, 

they could even raise the price of the packages. The deceit factor was not the price but the 

feeling of freedom and enjoyment of being able to breathe. Talking about lowering, it is going 

to be rather a pattern for the upcoming months. There were multiple payments with SZÉP-cards 

on which guests may collect a certain amount of money, making it easier to travel. These 

amounts were fully used during the stays by which the motivation for travel will lack in addition 

to the upcoming virus situation. 

7.3.Results of the owner and manager of the Grandar Hotels interview 

My first interviewee was Darvas Zoltán, the owner of Avar Hotel**** Superior, Prémium Hotel 

Panoráma**** and Vital Hotel Nautis**** Superior. I have asked him about the occupancy 

rate, segmentation change and in-house experiences in the Prémium Hotel Panoráma****. 

 Occupancy rate and sales revenue 

They have reopened the gates of the hotel for the Pünkösd season, ever since guests came to 

the hotel, however the first part of the research period was quite low with respect to the sales 

revenue. He explains this with the fear of the so far unknown virus but as we went deeper to 
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the main season - July and August- both the occupancy rate (OCC) and sales revenue brought 

the last year’s indicators. I have asked him about percentage changes in the OCC for which I 

got a clear answer, there was no change rather stagnation. June and July were relatively worse 

than in 2019, however the 2020 August brought back the lost sales revenue which equaled the 

OCC to the 2019’s.  

 Rack rate 

As we all know, rack rate price is used when it is almost full house and the few rooms can be 

sold for a higher price than the daily or package price. For this question of approximately how 

could they use the rack rate his experience was that fewer times than last year, though the room 

price was raised by 5-6%. Just like the OCC, this may have equaled the lost amount. 

 Segmentation and changes in guests 

In his experience year by year the guest circle is relatively worsen. Between the 4-star hotels it 

is a “cheaper category” hotel, the worsen guest circle reflects this. This year there were tons of 

SZÉP- card payments. In comparison to the 2019 main season or generally speaking the year’s 

guests and segments shows a decline. Luckily or not, in 2020 there were a kind of new segment 

(I am speaking of new segments here because we have not faced this situation before); two 

types specifically, those who have forgotten the situation and those who were afraid. 

Fortunately, the first type specified was common here. The precautions were eliminated not 

because it was not needed but the requests of the hotel guests. The decision making of whether 

or not to travel was highly affected by social media. Even though there was or there is a crisis 

situation, the expected 95% of OCC rate was the trait. More than likely, there was more 

domestic travel and more to Lake Balaton. 

Talking about guests and guests’ behavior, as a hotel, they were afraid of the tension between 

virus believers and non-believers. Luckily there was no precedent for this. Of course, there were 

the ones who said there could be more precaution activities done, but there were others, who 

said it was not important at all. As for the satisfaction of guests, in both seasons and years, the 

employees brought the maximum and I could see in his eyes that he is truly proud of the staff. 

The average satisfaction in numbers is around 90-92%.   

In-house questions 

The teamwork of the season was outstanding. There is, no concrete reason for this, they brought 

the 110% out of themselves. As for the visions from March on, they have marketed themselves 

on many platforms, maybe this is one reason for the success of this season. They could reach 

out all the segments and could end a successful June, July and August in 2020 despite the 

COVID-19. 
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7.4.Results of the manager of Vital Hotel Nautis****Superior 

The second interviewee was Behán István, the manager of the Vital Hotel Nautis**** Superior. 

Same questions were asked from him as well. 

Occupancy rate and sales revenue 

Just like the previous examined hotel, it has opened its gates for the Pünkösd weekend too. At 

the beginning of July, they could reach the point where it really the ideal occupancy rate as in 

the previous years both in guest number and in revenues. This lucky period lasted until the end 

of August. Approximately the 20th of August. After that the new government regulations did 

not allowed the hosting of bigger conferences and foreign guest nights have declined as well. 

In 2019, the yearly OCC was around 60%. It is so because they sell their packages on a quite 

high price. During the weeks, there are mostly conferences, during the weekends it is for the 

individual guests. In 2020, according to his opinion, they will be lucky if it reaches half of the 

previous year’s OCC.  

Rack rate 

As the term ‘rack rate’ it does not really exist there. They mainly sell packages for individual 

guests. The package prices are raised yearly since everything has higher prices (pastry products, 

meat products etc.). When forming a package and setting its prices, market examination, and 

determination of the competitors and of course examining the demand and its needs is a crucial 

point. To stay in the market and be competitive, they need to raise the price with 3-5-7% yearly.  

As we know, this year is much different than the others. Connecting these two sections, 

occupancy rate and sales revenue and rack rate, in this year guests bought “everything”. 

Whether it was the influence or not of the quarantine and the temporal freedom we may agree 

or disagree. As you may saw the percentage increase in the previous years, this year the increase 

was 10%. However, they have created discounted packages for longer stay which have equaled 

the 10% raise out, benefitting the hotel with more guest nights.  

Segmentation and changes in guests 

The average customer circle is between 25-45 years. The hotel lives mainly from these domestic 

guests and from the frequent guest (during the non-conference season). We have determined 

new customer groups in the Prémium Hotel Panoráma**** and according to Mr. Behán’s 

interview, a new circle may be seen here too. Next to the frequent guests, a new customer group 

has seen light. They were rather seeking for hotels within the country, not far from their home. 

This “new” group can be divided into two others. Those who ignored the virus completely and 

those who were going on vacations though they were truly afraid.  
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In guest behavior and satisfaction they did not experience any changes. The hotel brought the 

expected performance in every case.  

In-house questions 

Unfortunately headcount reduction was necessary after the closing of the hotels so for the 

beginning of the actual season they started with 80% of the hotel staff. For understandable 

reasons, the employees became overworked and stressed out for the end of the season. The 

safety regulations were much needed but made the work harder. The management tried to 

replace the reduction with students and pop-up employees. Also they tried to communicate that 

we may be thankful for the possibility of even working. In this perspective, the industry was in 

a luckier position than some others. 
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8. CONCLUSION OF THE RESEARCH 

Based on the data and information described above, I may say that the questionnaires and 

interviews have fulfilled my expectations. Beside the work experience, my colleagues’ 

experience helped this research a lot to prove my hypothesis that is going to be discussed later 

on in the summary.  

According to the employees, the heart of the hotels, the examined 2020 main season was much 

harder in every aspect. The ups and downs, the initial working in masks and gloves, the need 

of serving guests one by one every single meal (just imagine a 250 person breakfast one by one) 

and the guest behavior gave a relatively worse condition to work. Not even talking about the 

possible personal problems because of the virus. The truth is that we are over a nerve grinder 

season and worse may come as well. The uncertainty that this COVID- 19 gives both to 

employees and employers is horrible. However we may gain strength from the smiles of the 

satisfied guests and good reviews. 

I am going to put the sales managers and the hotel managers’ interviews under one paragraph. 

The brain and power of the hotels. More or less they gave the same answers. Despite the COVID 

situation, much of the Hungarians wanted to travel. Yes, we may say that there was relatively 

no virus situation during the summer time, however it was still in the air. We may acknowledge 

the future happenings to this kind of freedom but from the tourism perspective, the industry did 

needed this revenue. The number of the guests luckily brought enough to survive during 

summer though it is still a big question mark for our future. 

All together the numbers and opinions may show at some points a strong and a weak main 

season in 2020. Despite the situation everyone should be proud to themselves.  
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9. SUMMARY 

Motivation, satisfaction and quality. All these indispensable factors for a well- functioning 

hotel. In my opinion, the higher the service nature, the higher the demand is for a hotel 

accommodation. Elements of the service mix, tangible and intangible attributes of a hotel, will 

determine the accommodation inside and out. To specialize and find the perfect match for the 

customer circle, the good marketing and branding is crucial. Yet, there are other determinants 

as well such as how to win the war against seasonality and a pandemic. I have mentioned it 

several times that this year is (and only this) the odd one out. This year everything has turned 

upside down. Motivation has changed, satisfaction decreased at some point, quality, however 

did not necessarily decreased. Seasonality this year had a pattern of staying within the borders 

by boosting the economy. As it could. Hopes and expectations that we have for now and the 

belief that tourism will recover soon.  

The hypothesis formulated above seems to be true and false. According to the first hypothesis: 

The effects of the COVID- 19 to the hotel and hospitality sector in Hungary have negatively 

contributed to the demand and hotel performance in 2020 main season (June, July and August), 

it is 100% true, economically. All together the quarantine and the pandemic situation brought 

something new out of people. Maybe it is the realization of how fast a life can end or how much 

we have not lived thus this whole situation has created emptiness.  This emptiness was tried to 

be recovered by travels within the country. Even though we may say that tourism is standing at 

the edge of the Taygetus, we are trying not to let it go to the deep end. The main season of 2020 

brought above expectation data. In my opinion, the fact that the tourism in the Balaton region 

“rose” from zero, even though it still needs to develop itself again, has future possibilities and 

gave back the fate that tourism can and may rise.   

The second hypothesis said that: Customer satisfaction decreased, number of guests who need 

much care characterized the main season of 2020 (June, July and August). Guest satisfaction 

decreased in relation to catering, other ways not much. Unlike the guest behavior. The worsen 

behavior was attributable to the quarantine and maybe the fear of getting locked up again. This 

is why they were always in a rush and wanted to have everything immediately. This new 

pandemic survived segment was sometimes grateful to have the opportunity and sometimes as 

harsh as they could on people.  
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10. CONCLUSIONS  

By turning to the final pages, we may conclude that the interviews, questionnaires and the 

hypothesis were all successful and stand at its place. All the relevant information provided by 

certain sectors and the asked wide range of the hierarchy gave us the needed insights. We may 

dig ourselves deeper into this topic by analyzing only one sector at a time and by doing guest 

questionnaires too. 

The knowledge based research allows insight looks on the happenings of this summer. The 

working conditions, the new pandemic segment and all the circumstances have put the tourism 

world upside down. But we are looking forward and hoping that good things will come. Those 

who lost their job may find new one and all those who have suffered from the effect of the 

COVID-19 will recover.   
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11. APPENDICES 

Igazgatók interjú kérdései 

Szobafoglaltság 

Tapasztalt bármilyen növekedést vagy csökkenést a szobafoglaltságban? 

Átlagosan milyen mértékű volt ez a növekedés vagy csökkenés? 

Szobaárak tekintetében, mit gondol a “rack rate” árat mennyivel volt nehezebb alkalmazni?  

Körülbelül hány alkalommal sikerült ezt alkalmazni? Esetleg több éjszakára is? 

Vendégkör & szegmentáció 

Az Ön szállodájában ki számít “átlagos” vendégnek (2019-ben és 2020-ban)? 

A tavalyi évhez képest (2019) ez miben változott meg, ha megváltozott? 

2020-ban kialakult egy új vendégkör a vírus okozta feszültség miatt vagy nem volt jelentős 

eltérés? 

Véleménye szerint mennyiben befolyásolta a vírus az utazási szándékot? 

Milyen mértékben befolyásolta a vírus illetve a karantén a vendégeket? 

Hogyan változtatta meg a vírus illetve a karantén a vendégeket? Esetleg észrevett modorbeli 

változásokat a megszokott illetve a tavalyi évhez képest? 

Tapasztalata szerint több vagy kevesebb vendég volt az idei évben a tavalyihoz képest? (%?)  

Vendégelégedettség szempontjából mik a tapasztalatok?  

Ha kellett, milyen új marketing eszközöket kellett alkalmaznia? 

Házon belül 

Észrevett- e az alkalmazottakon bármi fajta változást a tavalyi évhez képest? Gondolván itt 

stressz, túlhajszoltság, megterhelés stb.  

Kellett- e plusz munkaerőt alkalmazni esetleges létszámhiány illetve többszörös teltház miatt? 

Mit gondol, az idei szezon megterhelőbb volt alkalmazottainak mint a tavalyi? Miért?  

Záró Kérdések 

A 2019-es év végén mire számított, voltak valami kilátásai? 

Tartott- ezen az idei évtől tudván a vírusról és annak terjedéséről? 

Összegzés képen, mit gondol az idei év teljesítményéről? 
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Értékesítés interjú kérdések 

Tapasztalt bármilyen növekedés vagy csökkenést a szobafoglaltságban? 

Átlagosan milyen mértékű volt ez a növekedés vagy csökkenés? 

Szobaárak tekintetében, mit gondol a “rack rate” árat mennyivel volt nehezebb alkalmazni?  

Körülbelül hány alkalommal sikerült ezt alkalmazni? Esetleg több éjszakára is? 

Mennyivel voltak a csomagok “kapósabbak” az idei évben, mint a tavalyiban? 

Volt árváltoztatás tudván az esélyét annak, hogy nem feltétlen lesz sok vendég? Ha igen 

mennyi? 
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Szállodai alkalmazottak kérdőíve 

Kedves Kitöltő! 

Horváth Fruzsina vagyok, végzős turizmus- vendéglátás szakos hallgató a Pannon Egyetemen. 

Szakdolgozatom fő témája, a Covid-19 hatása a Prémium Hotel Panoráma illetve a Vital Hotel 

Nautis személyzetére és vendégkörére. 

Kérem Önt, válaszaival segítse kutatásomat és relevánsakat adjon. A kitöltés anonim és 

maximum tíz percet vesz igénybe. 

Nagyon szépen köszönök minden segítséget! 

Kérem, jelölje meg melyik szállodában dolgozik! 

Vital Hotel Nautis **** 

Prémium Hotel Panoráma **** 

Kérem, válassza ki melyik részlegen dolgozik! 

Bár & Étterem 

Recepció 

Housekeeping 

Műszak 

Értékesítés 

Mióta dolgozik a szállodában? 

Kevesebb, mint 1 éve 

1 - 3 éve 

3 - 5 éve 

5+ éve 

Mit tapasztalt a részlegén… A tavalyi évhez (2019) képest idén (2020) jóval kevesebbet 

kellet dolgozni. 

Igen 

Nem  

Nem különbözött 

A tavalyi évhez (2019) képest idén (2020) jóval többet kellett dolgozni. 

Igen 

Nem  

Nem különbözött 

Nehezebb volt az idei év munkavégzés szempontjából? 

Igen 

Nem  
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Nem különbözött 

Ha válasza igen volt, kérem, fejtse ki pár mondatban. 

Mennyire volt jobb az összhang a részlegén? 

1-2-3-4-5 

Mennyire kellett egymásra számítani? 

1-2-3-4-5 

Mit észlelt Ön a COVID-19- ből szállodán belül? Kérem, pár mondatban fejtse ki. 

Milyen hatással volt ez Önre? 

Észrevett- e bármi fajta változást az idei évben a tavalyihoz képest? (Eltekintve a 

vírustól) 

Véleménye szerint milyen hatással volt a COVID- 19 a vendégeinkre 2020-ban?  

Izgatott 

Türelmes 

Követelőző 

Boldog 

Elégedett  

Szorongó 

Közömbös 

Bizonytalan 

Hipochonder 

Egyéb:  

Kérem, jelölje meg mi volt jellemző a vendégekre 2019- ben. 

Izgatott 

Türelmes 

Követelőző 

Boldog 

Elégedett  

Szorongó 

Közömbös 

Bizonytalan 

Hipochonder 

Egyéb:  

Milyen elvárásokat támasztottak a vendégek a szállodával szemben a koronavírus 

megjelenése óta? 
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Kötelező maszk használat vendégek részére 

Kötelező maszk használat személyzet részéről 

Kézfertőtlenítő pontok 

Büféasztalos étkezés átalakítása 

Wellness részleg szabályozása 

Kevesebb szoba eladása, tömeg érzet kerülése 

Nem szerettek volna változtatást 

Nem voltak elvárások 

Egyéb 
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1. BEVEZETÉS 

 

1.1. Célkitűzés 

A hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő CSR (Corporate Social Responsibility) 

már nem csak a multinacionális vállalatoknál, hanem a KKV szektorban is teret hódít. Ennek 

ellenére még mindig jelentős, azok száma, akik nincsenek tisztában a jelentésével és 

megjelenési formáival.  

A téma iránti érdeklődésemet egyrészt a CSR tevékenységek sokszínűsége keltette fel. 

Szerettem volna mélyebb betekintést nyerni abba, milyen lehetőségek állnak a vállalkozások 

rendelkezésére, hogy felelősen viselkedjenek. Másrészt a COVID járvány miatt kialakult 

helyzet tovább fokozta kíváncsiságomat, hiszen ebben az időszakban mindenki élete 

megváltozott, átalakult. Ennek köszönhetően a társadalmi felelősségvállalás szerepe még 

inkább meghatározóvá vált. A vállalatvezetők komoly döntési helyzetbe kerültek. Fel kellett 

mérniük, hogyan tudnának olyan felelősségteljes döntéseket hozni, ami szem előtt tartja mind 

a vállalkozás, mind a munkavállalók, mind a társadalom egészének érdekeit. A kialakult 

helyzetben a vezetők elsődleges célja természetesen az egészségvédelem mellett a vállalkozás 

működésének és a munkavállalók folyamatos munkavégzésének biztosítása volt. Ezenkívül 

voltak, akik gondot fordítottak az egészségügy, az egészségügyben dolgozók, és a hátrányos 

körülmények között élők megsegítésére is.  

Dolgozatomban arra kerestem a választ, hogyan alakult a vállalkozások CSR tevékenysége az 

országunkat is elérő COVID-19 idején. A kutatási cél elérése érdekében a megyéket öt 

csoportba soroltam fertőzöttségi szint szerint, a kialakított csoportok közül négyből egy-egy 

megye került kiválasztásra, amelyeknek a Top100-as listáiból a KKV-k weboldalai és Facebook 

oldalai kerültek tanulmányozásra. A témával kapcsolatban felállított hipotéziseim elemzésére 

irányul a dolgozat.  Az első feltételezésem szerint több vállalkozásnál figyelhető meg a CSR 

tevékenység a COVID-19 idején, mint a járványt megelőzően. A kutatás során szeretném 

alátámasztani, hogy a kis-és középvállalkozások nagyobb gondot fordítottak a felelős 

viselkedésre a pandémia idején, mint korábban. A második hipotézisemmel szeretném igazolni, 

hogy minél nagyobb a fertőzöttség egy megyében, annál nagyobb a felelősségvállalás területén 

a vállalkozások aktivitása. Ennek köszönhetően a második hipotézisem szerint a legfertőzöttebb 

csoportba tartozó megyében (Zala) a legmagasabb azon vállalkozások aránya, akik a 

világjárvány idején a legnagyobb figyelmet fordították a társadalmi felelősségvállalásra. Végül 
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azt feltételezem, hogy a kisvállalkozások aktivitása kevésbé élénk a CSR területén, mint a 

középvállalkozásoké. Ennek következtében a harmadik feltevésem a középvállalkozások a 

világjárvány előtt és alatt is nagyobb gondot fordítottak a CSR tevékenységekre, mint a 

kisvállalkozások.  Az így észlelt megjelenések alapján mutatom be a KKV szektor éllovasainak 

CSR tevékenységét. 

1.2. A dolgozat felépítése 

A dolgozat első felében szekunder kutatás során először a történeti áttekintésre helyezem a 

hangsúlyt, így bemutatásra kerül a CSR megjelenése mind világszinten, mind az Európai Unión 

belül, illetve magyarországi viszonylatban is. Ezen kívül fontosnak találom magának a CSR 

fogalmának a tisztázását, mivel sokféleképpen határozták meg az évek során. A témához 

szorosan kapcsolódik, hogy milyen területei vannak és kiket érint a társadalmi 

felelősségvállalás. Emellett a legjelentősebb CSR modellek, mint például Carroll féle vállalati 

felelősség piramis, Frederick féle CSR1-CSR4 elmélet, illetve Zadek három generációjának 

ismertetésére is sor kerül.  

A 3. fejezetben az EU által megfogalmazott öt CSR eszköz szemléltetése történik. Ilyen 

eszközök a magatartási irányelvek, a címkézés, a társadalmilag felelős befektetések, valamint 

a vállalatirányítási szabványok és jelentések. 

A következő részben a CSR előnyeinek és kihívásainak bemutatása történik. Majd az 5. 

fejezetben a társadalmi felelősségvállalás belső és külső dimenzióinak jellemzőibe nyújtok 

betekintést.  

A CSR áttekintést követően kerül sor a vállalkozások, azon belül a KKV-k fogalmi 

meghatározására. Az utóbb említett vállalkozások hazai felelős viselkedésének megjelenése 

mellett ismertetem a vállalkozások munkavállalókkal szemben folytatott CSR 

tevékenységeinek lehetőségeit.  

A dolgozat második felében a kutatási cél és hipotézisek ismertetését követően bemutatom a 

kutatás módszertanát. A 12. fejezetben a kutatás eredményeinek részleteibe nyújtok betekintést, 

amely tartalmazza a kutatásban résztvevő vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának 

megjelenési formáit mind a koronavírus magyarországi megjelenését követően, mind pedig a 

pandémiát megelőzően. Ezenfelül a fejezet végén a hipotézisek eredményeinek ismertetése 

történik.  

A dolgozat végén a kutatás eredményeinek összefoglalása található, melyben a hipotézisekből 

levonható konzekvenciák bemutatása mellett további kutatási lehetőséget ismertetek. 
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2. ELMÉLETI TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

2.1. CSR (Corporate Social Responsibility) történelmi áttekintése  

Hosszú és széleskörű történelmi háttérrel rendelkezik az általunk ma is ismert vállalati 

társadalmi felelősségvállalás. Elsősorban a 20. század termékének tartják, de a ma ismert 

változata az 1950-es évek elején vált ismert fogalommá. Először az Amerikai Egyesült 

Államokban kezdett kialakulni, majd a CSR elkezdte meghódítani Európát. A társadalmi 

felelősségvállalás politikájára és gyakorlatára egyre nagyobb figyelmet fordítanak már az ázsiai 

országokban is (Carroll, 2008). 

Attól függetlenül, hogy a CSR mai formájának kialakulását az 1950-es évekre teszik, érdemes 

megfigyelni, hogy az 1800-as évek közepétől a vállalkozások igyekeztek odafigyelni 

munkavállaóikra és termelékenységük növelésére is. Azonban kérdéses, hogy az 

alkalmazottakkal szembeni gondoskodás egyetlen indoka az üzleti érdek vagy társadalmi okai 

is voltak (Carroll, 2008). 

Az 1920-as évek közösségi mozgalmaiban, olyan eszmék és cselekvési minták voltak 

megfigyelhetők, melyek hozzá tudnak járulni a vállalkozások humánus tevékenységéhez, 

hiszen ebben az időben a vállalatvezetőket nem motiválták, hogy felelősen viselkedjenek. A 

második világháború idején és az azt követő fél évtizedben megkezdődött a társadalmi 

felelősségvállalás elvének elfogadása a vállalatok részéről (Heald, 1970). 

A társadalmi felelősségvállalás ma ismert szemléletének kezdetét Howard R. Bowen 1953-ban 

megjelent könyvétől - a Social Responsibility of the Businessman - számítják (Frederick, 2006). 

Bowen szerint az üzletember kötelességei közé tartozik, hogy olyan döntéseket hozzon, amely 

a társadalom érdekeit is szolgálja (Carroll, 2015). Az 1950-es években 3 alappillérét határozták 

meg a CSR-nak. Először is állami megbízottként tekintettek a vállalatirányítókra. Másrészt 

céljuk volt a versenyző igények vállalati erőforrásokkal való kiegyensúlyozása. Harmadrészt 

nagy gondot fordítani jótékonykodásra, ahol olyan kezdeményezéseket támogatnak, melyek 

hasznosak a társadalom számára. A legfőbb kérdéssé vált, hogy a vállalat milyen és mennyi 

gazdasági megtakarítást biztosít a társadalom számára azért, hogy meg tudja tartani kontrollját 

és hatalmát a termelés során. 1960-tól kezdődően fontosabb kérdéssé vált, hogy a társadalom 

és a gazdaság közötti egyensúlyt miként lehetne megteremteni (Frederick, 2006). Ettől kezdve 

igyekeztek pontosabban meghatározni a CSR fogalmát. A vállalatok társadalomra gyakorolt 

hatását, az üzleti tevékenységen túlmutató felelősségvállalást, valamint a felelősség és a 

hatalom viszonyát helyezték a figyelem középpontjába (Loew, et al., 2004). A növekvő 

társadalmi tudatosságnak köszönhetően fokozódott a társadalmi mozgalmak száma, ahol a 
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környezetvédelem mellett a női jogok, fogyasztói jogok és az állampolgári jogok kerültek 

előtérbe. A modern CSR előfutáraként tekintettek ezekre a törekvésekre (Carroll, 2015). 

Frederick (1960) megfogalmazta az üzleti felelősség elméletének öt szempontját. Az első kitétel 

az értékkritérium, melynek értelmében a felelős üzletemberek célja a gazdasági termelés és 

elosztás egyensúlyának megteremtése, úgy hogy mindez javítsa a társadalmi-gazdasági jólétet. 

Nem a magánszemélyek és cégek igényeinek kielégítésére, hanem a társadalmi célok 

megvalósítására kell felhasználni mind a gazdasági mind a humán erőforrásokat.  A második 

feltétel, hogy az adminisztráció és a menedzsment új elven alapuljon. A csapattagként 

megjelenő menedzser feladata a tervezés, és a koordináció mellett az információk közötti 

kapcsolatok megteremtése. A következő szempont szerint a múlt hagyományai és a történelem 

mindig meg fogják határozni az aktuális üzleti rendszert, így a vállalkozások fő célja a profit 

szerzés mindig meghatározó lesz, ami gyakran eltér a társadalmi érdekektől. A negyedik 

kritériuma az üzleti felelősségelméletnek, hogy mindenki számára világossá kell válnia, hogy 

a vállalkozók viselkedése függ mind a társadalmi, mind az üzleti életben betöltött szerepüktől. 

Vannak olyan helyzetek, amikor az üzletember a teljes üzleti folyamatot, amin dolgozik, nem 

tudja befolyásolni, és megtörténhet, hogy olyan döntéseket kell hoznia, amelyek eltérnek a 

társadalmi felelősségvállalás eszméitől. Végül pedig meg kell érteni, hogy a vállalatok felelős 

viselkedése nem automatikusan történik, hanem az eltervezett és tudatos tevékenységek 

eredményeként jelentkezik. A 60-as évek mozgalmainak hatására az Egyesült Államok 

kormánya olyan szervezeteket hozott létre, mint például az Environmental Protection Agency 

(EPA), Consumer Product Safety Commission(CPSC), Equal Employment Opportunity 

Comission (EEOC) és az Occupational Health and Safety Administration (OSHA), melyek a 

vállalati felelősségvállalás különböző területeivel foglalkoztak (Carroll, 2015).  Az 1970-es 

években végezték el az első empirikus munkát a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatban. 

Harold L. Johnson (1971) kezdeményezte a CSR koncepció továbbfejlesztését a vállalatok 

társadalmi környezetbe való beépülésével kapcsolatban. Mindezt azzal indokolta, hogy a 

vállalati értékek és normák közötti egyensúlyt meg kell teremteni a cégeknek (idézte Kirstein, 

2009). 1982-ben megjelent Kenneth E. Goodpaster és John B. Matthews cikke Lehet-e a 

vállalatnak lelkiismerete? címmel. Szerintük a vállalatok döntéseikért erkölcsi felelősséggel is 

tartoznak (Goodpaster & Matthews, 1982). 1983-ban Freeman megfogalmazta stakeholder 

koncepcióját: „A vállalat érdekeltjei, olyan csoportok és egyének, akik a vállalat 

tevékenységéből profitálnak, és akiknek a jogait e tevékenységek sértik vagy tiszteletben 

tartják” (Freeman, 2001, p. 42). A CSR iránti érdeklődés a 90-es években már nemcsak az 

Egyesült Államokban nőtt, hanem külföldön is. Ennek legfőbb oka, hogy a multinacionális 
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vállalatok üzleti tevékenységüket kiterjesztették több külföldi országba is, így az általuk 

képviselt értékek, szemléletmódok más országban is elterjedtek. A vállalatok globális 

versenyképességének növekedésével párhuzamosan a hírnevük is nőtt, amely egyben 

kockázatot is jelentett. Ennek köszönhetően mérvadó volt számukra a felelősségvállalási és 

etikai stratégia részletes megtervezése. A vállalkozók számára egyre nagyobb megpróbáltatást 

jelentett a felelős viselkedés, hiszen a CSR kultúrától és országok fejlettségi fokától függetlenül 

mindenhol teret hódított. A multinacionális vállalatok számára kihívás volt az egyensúly 

megteremtése a székhely és a leányvállalatot fogadó ország igényei között. Ebben az évtizedben 

erősödött meg a CSR intézményesülésének a folyamata, egyre inkább beépült az üzleti 

tevékenységekbe. A jótékonykodáson, a fogyasztók előmozdításán, a fenntarhatósági 

kezdeményezéseken túl, a 90-es években megjelennek újabb érdekeltek, mint a befektetők. 

1992-ben megalapították a Business for Social Responsibility (BSR) szervezetet, melynek 

legfőbb célja a társadalmilag felelős vállalati gyakorlatok elősegítése. (Carroll, 2015).   

A 2000-es években már a társadalmi felelősségvállalás fogalmi meghatározása és elméleti 

megközelítése helyett az empirikus kutatásokra helyezték a hangsúlyt. A kutatások célja között 

szerepelt a fenntarthatóság, üzleti etika, érintett elmélet és a vállalati polgárság elválasztása a 

CSR tevékenységektől. Ennek köszönhetően a 21. század elején az érdeklődők mind elméleti 

mind gyakorlati szinten betekintést nyerhetnek a CSR folyamatokba. (Carroll, 2008) 

2.1.1. CSR az Európai Unióban 

A CSR európai megjelenésének kezdetét Jacques Delors az Európai Bizottság akkori elnökének 

a nevéhez kötik, mivel 1993-ban felhívta a vállalkozások figyelmét, hogy vegyék ki részüket a 

társadalmi kirekesztettség elleni küzdelemben. A következő állomás a 2000. márciusában 

lebonyolított Lisszaboni EU csúcs volt, ahol megfogalmazták, hogy nagyobb figyelmet kell 

fordítani az életen át tartó tanulásra, a társadalmi befogadásra és esélyegyenlőségre. Ekkor 

meghatározták a stratégia célt is: „A világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú 

gazdaságává válni, amely több, jobb munkahellyel és nagyobb társadalmi kohézióval képes 

fenntartható gazdasági növekedést elérni”. Az Európai Unió 2001-ben a Zöld Könyv 

kibocsátásával előmozdította egy vita kialakulását arról, hogyan lehetne elősegíteni a vállalati 

felelősségvállalást nemcsak európai, hanem nemzetközi szinten is. A Zöld Könyv tartalmazza, 

mit kell tenni a vállalkozásnak, ha felelősen akar cselekedni. Továbbá különbséget tesz a belső 

és külső CSR között. Míg az utóbbi magába foglalja például a környezetvédelmet, az emberi 

jogokat addig a másik az emberi erőforrásmenedzsmentet, a környezeti hatások ellenőrzését és 

az erőforrás felhasználását tartalmazza (Commission of the European Communities, 2001., p. 

4). A legközelebbi mérföldkő az Európai Bizottság által 2002-ben kibocsátott -A business 



 

241 

 

contribution to Sustainable Development- dokumentum, melynek első részében 

következtetéseket vontak le a Zöld Könyv tanácskozási folyamataiból. A második részben a 

CSR fogalmát mutatja be, és cselekvési tervet bocsájt a vállalkozások számára. Ezenkívül 2002 

óta működik a témakört felölelő Európai Stakeholder Fórum (European Multi-Stakeholder 

Forum on Corporate Social Responsibility) is (Commission of the European Communities, 

2002). Az Európai Bizottság 2006-ban újabb dokumentum nyilvánosságra hozatalával további 

célkitűzéseket rendelt el. Többek között a társadalmi felelősségvállalással összefüggő 

programok megtervezésében és megvalósításában növelni kell a munkavállalók aktivitását, 

meg kell erősíteni a KKV-k társadalmi felelősségvállalását. A célok megvalósítása érdekében 

létrehozták az Európai CSR szövetséget, mely három területet helyezett szemlélete 

középpontjába: 

1. „A vállalati társadalmi felelősséggel kapcsolatos tudatosítás és ismeretterjesztés  

2. Hozzájárulás a nyitott együttműködési koalíciók kidolgozásához és megvalósításához 

3. Kedvező környezet biztosítása a vállalati társadalmi felelősség ügyének, és beszámolás 

az elért eredményekről” (Európai Közösségek Bizottsága, 2006, p. 13) 

Az Európai Bizottság 2011-ben további dokumentumot tett közzé, amelyben újabb definíciót 

határoz meg a CSR-ra: „a vállalkozásoknak a társadalomra gyakorolt hatásuk iránti 

felelőssége”. Kiemelt figyelmet fordít a „társadalomtudatos vállalkozás” kezdeményezésére, 

mert ezek a cégek kizárólag társadalmi vagy környezetvédelmi céllal valósultak meg (Európai 

Bizottság, 2011, p. 7). 

Összességében az Európai Unió nagy figyelmet fordít a társadalmi felelősségvállalás 

támogatására. Központi szerepet játszik célkitűzéseiben a KKV-k CSR gyakorlatának 

megerősítése, a munkavállalók aktív részvétele a társadalmi felelősségvállalásban, illetve több 

és jobb munkahely létrehozása. A CSR folyamatok elősegítése érdekében létrehozták az 

Európai Stakeholder Fórumot és az Európai CSR szövetséget. 

2.1.2. CSR Magyarországon 

A szocialista országokban a gazdaság a politikai rendszer részét képezte, a vállalatok is állami 

tulajdonban voltak és kiemelt figyelmet fordítottak a teljes foglalkoztatottság biztosítására. A 

vállalatok állami bevételekből biztosítottak szociális juttatásokat (UNDP, 2007). A 

rendszerváltást követően, elsősorban az 1990-es évek közepén kezdtek a vállalatok figyelmet 

fordítani a CSR tevékenységükre. Először a külföldi tulajdonban lévő, de Magyarországon 

működő vállalatok keretein belül alkalmazták. Ezek a vállalkozások példát jelentettek a hazai 

cégek számára, akik követni kezdték a mintát és egyre jobban berobbant a CSR fogalma a hazai 
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vállalatok körébe. Kezdetben az érintetteket (vevőket, munkavállalókat, beszállítókat) nem 

foglalkoztatta, hogy egy vállalat mennyire viselkedik felelősen. A vevők gyakran rosszul 

értelemezik a felelősségvállalást, mert PR eszköznek gondolják. Ebből fakadóan óvatosan kell 

bánni a társadalmi gondoskodás közlésével (Győri, 2010). Az első jelentős hivatalos 

iránymutatás a CSR kezdetére a Kormány által 2006-ban kiadott „A munkáltatók társadalmi 

felelősségének erősítéséről és ezt ösztönző intézkedésekről” szóló határozat (Kormány 

határozat, 1025/2006 (III.23.)). A magyarországi Kormány 2015-ös határozata cselekvési tervet 

határoz meg a vállalati felelősségvállalás előmozdítására. A terv középpontjába három fő terület 

került: (1) gazdaságfejlesztés, (2) munkaügy és esélyegyenlőség, illetve (3) környezetvédelem. 

Ezeken belül egy-egy tevékenységet hangsúlyozott ki. Ezekhez való hozzájárulás kapcsán a 

munkahelyek bővítését és a környezettudatosságot emelték ki. A lakosság és a vállalatok 

figyelmét az energiatakarékosságra kívánják felhívni, további intézkedésként rendelték el a 

gazdaság zöldítésének motiválását. Lényegesnek tekintik a megváltozott munkaképeségű, 

hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatását.  Emellett kulcsfontosságú szerepe van a 

családbarát munkahelyek létrehozásának, a KKV-k szerepének erősítésének, illetve elő kell 

segíteni a fiatal munkavállalók elhelyezkedését (Kormány Határozata, 1201/2015 (IV.9)). 

Magyarországon egyre több szervezet foglalkozik a CSR népszerűsítésével, ilyenek például a 

KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért, a CSR Hungary és az EMVFE (Első Magyar 

Vállalati Felelősségvállalás Egyesület). A KÖVET szervezetet 1995-ben hozták létre. 

Kezdetben csak a környezetvédelemre összpontosított, később azonban felismerték, hogy a 

gazdaságot és a társadalmat is veszély fenyegeti, ezért csatlakoztak a CSR-Europe-ba, ahol 

megállapítják az európai CSR folyamatokat elősegítő programokat.18 Az EMVFE 2010 óta 

foglalkozik a fenntarthatóság mellett a társadalmi felelősségvállalással. Legfőképpen a 

gazdasági szférában érintetteknek nyújt segítséget. Céljuk, hogy minél több hazai vállalkozás 

beépítse stratégiájába a CSR tevékenységet.19 

  

                                                 
18 https://kovet.hu/ 
19 https://hungariancsr.org/ 
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2.2. Társadalmi felelősségvállalás definiálása 

A CSR-nak nincs pontos definíciója, sokféle formában fogalmazták meg az évek alatt. 

Feltehetőleg a fogalom sokszínűségének a következménye, hogy kialakultak olyan fogalmak 

is, mint például a Corporate Social Perfomance (CSP), Corporate Social Resposiveness, CSR 

kommunikáció és a Corporate Citizenship (CC) (Gyulavári, 2011). Egyes szakirodalmak 

egymástól függetlenül mások viszont átfedéssel értelmezik őket. A CSP (a vállalat társadalmi 

teljesítménye) és a CSR (vállalati társadalmi felelősség) közötti eltérés kizárólag területhez 

köthető, mivel az előbbi kifejezés az Egyesült Államokban, míg az utóbbi az Európai Unióban 

terjedt el (Harsányi & Révész, 2005). 

A társadalom jelentős része nincs tisztában a CSR fogalmával, hiszen csak az önkéntességet, 

jótékonykodást értelmezik alatta. Ezzel szemben a társadalmi felelősségvállalás sokkal többet 

jelent (Csáfor, 2008) 

Az ISO 26000 szabvány részletesen definiálja a társadalmi felelősségvállalást: „egy 

szervezetnek a társadalmat és a környezetet befolyásoló döntéseiért és tevékenységeiért tett 

felelősségvállalása, átlátható és etikus viselkedésen keresztül, mely 

 hozzájárul a fenntartható fejlődéshez beleértve a társadalmi egészséget és jólétet is  

 figyelembe veszi az érintettek elvárásait 

  megfelel az alkalmazandó jogszabályoknak és a nemzetközi viselkedési normáknak 

és 

  a szervezet valamennyi területén integráltan megjelenik, és azt a vállalat kapcsolatain 

keresztül érvényesíti” (ISO, 2017, p. 7) 

Az Európai Bizottság megfogalmazása szerint a CSR: „olyan koncepció, amely alapján a 

vállalatok a társadalmi és környezeti megfontolásokat üzleti folyamataikba és az érintettekkel 

folytatott interakcióikba integrálják, önkéntes alapon” (Commission of the European 

Communities, 2001., p. 6). 

A 2004-es európai konferenciáján a World Bank Institute (2004) úgy definiálta a társadalmi 

felelősségvállalást, hogy: „a gazdaság elkötelezettsége a fenntartható fejlődés felé, amely 

magában foglalja a következő területek kiemelt kezelését: korrupció csökkentése, méltányos 

munkakörülmények biztosítása, a környezet védelmének növelése, a helyi közösségek, 

valamint a szélesebb értelemben vett társadalom támogatása és a marketing igazságtartalmának 

biztosítása” (idézte Csáfor, 2009, p. 144). 
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Összességében a társadalmi felelősségvállalásnak számos megfogalmazása létezik a koncepció 

fejlődése és folyamatos átalakulása miatt. Nagyon sok CSR definíciót gyűjtött össze Dahlsrud 

(2008), melyekből arra lehet következtetni, hogy a CSR meghatározásánál központi szerepet 

tölt be a gazdaság, a környezet és az érintettek, ugyanakkor a jótékony tevékenység és a 

társadalom is meghatározó. 

2.3. CSR területei és a stakeholder koncepció 

35. ábra A CSR fontos stakeholder csoportjai és tématerületei 

Forrás: (Hajdú, 2011) 

 

Az ábra közepén látható, hogy a vállalatok felelősségvállalásnak három fő területe a gazdaság, 

a társadalom és a környezet. A háromszögből kifelé haladva a következő szinten felfedezhetők 

az érintettek, akik közé tartoznak például az ügyfelek, beszállítók, üzleti partnerek, az állami 

szektor, természeti környezet, polgárok, hatóságok, munkavállalók, civil szervezetek. A CSR 

lehetőségei, például egészségügyi ellátás, oktatás, etikus reklám, innováció, környezetbarát 

eljárások és hulladékképződés csökkentése a legnagyobb háromszög külső részén találhatók. 

Az ilyen fajta alternatívák segítségével a vállalatok támogatni tudják az érintetteket. 
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A stakeholder azaz érintett kifejezés a stockholder (részvényes) szóból származhat, melynek 

megjelenését 1963-ra teszik, de az érintett koncepció 1983-ra tehető. A fogalom elterjedésével, 

azt kívánták hangsúlyozni, hogy a menedzsereknek nem csak a részvényesekkel, hanem más 

csoportokkal is foglalkozniuk kell (Parmar, et al., 2010). Széleskörű egy-egy cég érintettjeinek 

száma, függetlenül a vállalkozás méretétől, még a kisvállalkozások is magas számú érintettel 

rendelkezhetnek. Az érintetteket két nagy csoportra szokták bontani. Megkülönböztetnek belső 

és külső érintetteket. Az utóbbihoz tartoznak a vevők, szállítók, állami intézmények, 

versenytársak, civil szervezetek, stratégiai partnerek és a természeti környezet. A belső 

érintetek alatt a tulajdonosokat, munkavállalókat és a menedzsereket értjük (Chikán, 2006). 

Freeman (2001) szerint a vállalkozásoknak a hat érintettjük van a (1) tulajdonosok, (2) 

menedzserek, (3) munkavállalók, (4) beszállítók, (5) vevők és a (6) helyi közösségek. 

36. ábra Vállalati stakeholder modell 

Forrás: (Freeman, 2001) alapján sajátszerkesztés 

 

A tulajdonosok saját pénzüket fektették bele a cégbe, ebből kifolyólag megtérülést várnak tőle. 

A vállalkozás befolyásolja az egzisztenciájukat, illetve a nyugdíjas koruk mindennapi 

megélhetését is. A vezetőknek különleges szerepük van, mert mind a vezetőség, mind a 

munkavállalók érdekeit is figyelembe kell venniük. Az érintettek közötti egyensúly 

megteremtése is a feladatuk. Az alkalmazottak a munkahelyük mellett a megélhetésüket is 

féltik, ezért a vezetés utasításai szerint végzik munkájukat, azonban munkájukért cserébe bért, 

juttatásokat és biztonságot várnak el. A beszállítók szerepe nélkülözhetetlen, nagyban 

hozzájárulnak a cég sikeréhez, hiszen az alapanyagok megszabják az elkészült termék 
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minőségét. A beszállító és a vállalat között kialakult kapcsolatot nagyban tudja befolyásolni a 

szállítók száma. A fogyasztók saját munkájukért kapott fizetésből vásárolják meg a termékeket 

és szolgáltatásokat, melyeknek előnyeit kiélvezhetik, továbbá ezzel biztosítják a vállalatok 

életképességét. A helyi közösség elfogadja a céget, a vállalat ugyan olyan ”polgárként” 

viselkedik, mintha egy helyi lakos lenne. A cég nem teheti ki a lakosságot olyan veszélyeknek, 

mint a vizek szennyezése vagy mérgező hulladék elhelyezése a településen (Freeman, 2001). 

2.4. CSR modellek 

A Committee for Economic Development (CED) 1971-ben a társadalmi felelősségvállalás 

leírásánál ”három koncentrikus kör” megközelítését alkalmazta. A belső kör magába foglalja 

az alapvető gazdasági funkciókat, mint például munkahelyeket, termékeket és a gazdasági 

növekedést is. A középső kör tartalmazza a gazdasági funkciók társadalmi prioritások és 

változások érzékeny ismerete melletti gyakorlását. Ide tartozik például az igazságos bánásmód 

és a balesetektől való védelem. A külső kör felöleli az újonnan felmerülő feladatokat, amellyel 

a vállalatok aktívabban részt vehetnek a társadalmi környezet fejlesztésében. Egyre növekvő 

társadalmi problémák jelennek meg, például a szegénység. Mindezért nem a vállalatok a 

felelősek, de jelentős készségekkel és erőforrásokkal rendelkeznek ahhoz, hogy képesek 

legyenek az ilyen problémákat megoldani vagy legalább változásokat elérni (Committee for 

Economic Development, 1971) 

37. ábra ”Három koncentrikus kör” 

Forrás (Committee for Economic Development, 1971) alapján saját szerkesztés 
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2.4.1. Vállalati felelősség piramis  

Carroll (1991)a CSR négy alkotó elemét határozta meg, melyek a gazdaság, a jog, az etika és a 

jótékonyság. Ezek piramisként ábrázolhatók. 

38. ábra Vállalati felelősség piramis 

Forrás:  (Carroll, 1991) 

 

Az alsó szint a gazdasági felelősség. Az üzleti szervezeteket gazdasági egységként hozták létre, 

hogy a társadalom számára olyan termékeket termeljenek és szolgáltatásokat nyújtsanak, 

amelyekre az embereknek szükségük van. Mind e mellett a vállalkozások elsődleges 

ösztönzőjének a profitot állapították meg. Carroll (1991) szerint öt kiemelkedő alkotóeleme van 

a gazdasági felelősségnek: lehető legnagyobb jövedelmezőség mellett kötelezzük el magunkat, 

erős versenyhelyzet fenntartása, magas szintű működési hatékonyság fenntartása, nyereséges 

vállalkozást határozzunk meg sikeresként és összhangban teljesítsünk a részvényenkénti 

eredmény maximalizálásával. 

 A második szint a jogi felelősség. A vállalkozás nem működhet úgy, hogy kizárólag a profitot 

tartja szem előtt. A cégeknek figyelembe kell venniük a szövetségi, állami és önkormányzati 

törvényeket, rendeleteket, szabályokat. A sikeres vállalkozás megfogalmazásánál fontos, hogy 

a cég teljesítse jogi kötelezettségeit. Továbbá meghatározó, hogy olyan terméket és 

szolgáltatást nyújtson, ami a törvényi előírásoknak megfelel. 

A harmadik szint az etikai felelősség. Habár az igazságosság etikai normáit magába foglalja a 

gazdasági és jogi felelősség, de az etikai felelősség tartalmaz olyan tevékenységeket is, 
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amelyeket az emberek elvárnak vagy tiltanak attól függetlenül, hogy nincsenek törvénybe 

iktatva. Ezeket az új vagy változó erkölcsi normákat fontos felismerni és elfogadni. 

A felső szint a filantrópikus vagy jótékonysági felelősség. Tartalmazza az emberi jólét 

előmozdítását célzó programokban való aktív részvételt. Ide tartozik például a művészethez, 

oktatáshoz való hozzájárulás. Az etikai és a jótékonysági felelősség közötti különbség, hogy az 

utóbbit nem várják el erkölcsi értelemben. A közösségek azt szeretnék elérni, hogy a vállalatok 

pénzükkel, munkavállalóik idejével járuljanak hozzá filantróp célokhoz, programokhoz. 

Lényeges, hogy olyan programokat támogasson a cég, amelyek javítani tudják az emberek 

életminőségét. 

Összegezve a vállalkozás társadalmi felelősségvállalása kiterjed a cég gazdasági, jogi, etikai és 

jótékonysági felelősségének egyidejű teljesítésére, de a vállalati felelősség piramis sem teljesen 

fedi le a CSR meghatározását, de bemutatja, hogy különböző részekből tevődik össze, amelyek 

együtt egy egészet alkotnak.  

2.4.2. Frederick CSR1-CSR4 

CSR1 (Corporate Social Stewardship) 

Az 1950-től az 1960-as évek végéig terjedő időszakra tehető. Az elmélet alapját az adja, hogy 

a vállalatvezetőkre, mint állami megbízottakra tekintettek. A főtevékenységet a vállalati 

jótékonyság jelentette, mellyel a cél a cég hírnevének fenntartása (Frederick, 2008). 

CSR2 (Corporate Social Responsiveness)  

A CSR az 1960-as és 70-es években teljesen új jelentést kapott. A társadalmi igények 

kielégítésére helyezték a hangsúlyt ebben az időszakban. CS1-en túl lépve, már elvárják a 

vállalatoktól, hogy felülmúlják a jótékonyságot és gyakorlati lépéseket tegyenek a társadalmi 

problémák megoldására (Frederick, 2008). 

CSR3 (Corporate/Business Ethics)  

1980-tól a 90-es évek befejezéséig előtérbe került a vállalati kultúra megteremtése és 

fenntartása. Mérvadóvá vált az emberi jogok és vallási értékek figyelembe vétele. Ezek 

elősegítésére szociális szerződéseket, etikai kódexet hoztak létre (Frederick, 2008). 

CSR4 (Corporate Global Citizenship)  

A 90-es évek végétől a cégek számára fontossá vált a vállalati globális felelősség, azaz 

irányadóként határozták meg a globális fenntarthatósági programok elfogadását és 

végrehajtását (Frederick, 2008). 
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2.4.3. Zadek három generációja 

Simon Zadek (2001) a CSR három generációját különbözteti meg. Az első generáció arra keresi 

a választ, hogy: Képes-e a vállalat egyszerre nyereségesen  és társadalmilag felelősen működni? 

Legfőbb szempontnak a költség-haszon elemzést tekintik. Szerinte a felelős viselkedés és a 

vállalatok elsődleges célját jelentő profittermelés párhuzamosan is megvalósítható. Az első 

generáción túl mutatva a második generáció már arra kíváncsi, hogy a felelős vállalatok 

növekedés, fejlődést fognak-e mutatni a jövőben. Zadek véleménye szerint a válasz erre egy 

”talán”. A legnagyobb megpróbáltatást az jelentené, ha a harmadik generációs viselkedést 

minél több vállalat képes lenne megvalósítani. A harmadik generáció számára az a kérdés vált 

fontossá, hogy ha a vállalkozásuk társadalmilag felelős, akkor képesek-e olyan problémákra 

megoldást találni, mint a szegénység növekedésének lassítása, csökkentése vagy a 

kirekesztettség és a környezetszennyezés mérséklése. Zadek szerint e problémák megoldásához 

nem elég néhány vállalat elköteleződése a felelős viselkedés mellett. A globális problémák 

megoldásához, akkor tudnak a vállalkozások hozzájárulni, ha minél több cég hangsúlyt helyez 

a CSR tevékenységekre, és ha megpróbálnak együttműködni az állammal és a civil 

szervezetekkel.  
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3. CSR ESZKÖZÖK 

Az Európai Unió 5 csoportra osztja a társadalmi felelősségvállalás eszközeit: 

1. Magatartási irányelvek 

2. Társadalmilag felelős befektetések 

3. Címkézés 

4. Vállalatirányítási szabványok 

5. Vállalatirányítási jelentések 

3.1. Magatartási irányelvek 

A vállalatok egyre nagyobb figyelmet fordítottak a társadalmi, környezeti tudatosságuk mellett 

az etikai viselkedésükre, ezért megjelentek a magatartási kódexek. Az irányelvek több fajtája 

alakult ki, például az egyoldalúan elfogadott társasági irányelvek vagy a kormányközi kódexek. 

Az utóbbi közül kiemelkedik az ILO nyilatkozat, ami a foglalkoztatással kapcsolatos normákat 

jeleníti meg (European Commission, 2004). 

3.2. Társadalmilag felelős befektetések 

A tudatos befektetők szemléletének középpontjában már nemcsak a pénzügyi célok állnak és 

az, hogy minél nagyobb profitra tegyenek szert, hanem figyelmet fordítanak arra is, hogy a 

befektetett tőke a társadalomra és a környezetre is kedvező hatással legyen (European 

Commission, 2004). 

3.3. Címkézés 

A vevők érdeklődése a termékek gyártási és forgalmazási folyamatai után az évek folyamán 

folyamatosan nőtt. A méltányos kereskedelem (Fair-trade) kezdeményezésben résztvevők a 

címkézés során nem a termékek belső ismertetőjegyeit emelik ki, hanem az előállítási és 

forgalmazási szempontokról adnak információt (European Commission, 2004). 

3.4. Vállalatirányítási keretrendszerek, jelentések 

Kezdetben a társadalmi felelősségvállalást csak környezeti kiterjedésben értelmezték, mivel a 

menedzsment-és minőségirányítási rendszerek és a jogszabályok elsősorban környezeti 

szempontokat foglaltak magukba. Ilyen rendszernek számítottak az ISO 14000, az EMAS (Eco-

Mangaement and Audit Scheme), valamint az EFQM (Europeran Foundation for Quality 

Management) (Polák-Weldon, 2012). Az utóbbi keretrendszer segítségével Berkesné (2018) 

kialakította a CSR EMAT (Corporate Social Responsibility Excellence Management and 
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Assessment Tool) modellt, amely egy vállalatvezetői eszköz. Az eszköz iránymutatásként 

szolgál a menedzserek számára, illetve a vállalatok saját CSR tevékenységének mérését és 

értékelését segíti. A korábbi keretrendszereket később már társadalmi szempontokra 

vonatkozóan is kiterjesztették. Ennek megfelelően jött létre az OHSAS (Occupational Helath 

and Safety Assessment Series), SA 8000 (Social Accountability), továbbá az ILO 

(Internationall Labour Organization). Ezek főként a belső CSR-tevékenységet képesek mérni. 

Fellelhetők olyan CSR javaslatok, mint a GRI (Global Reporting Initiative) és az ISO 26000, 

melyek a fenntartható növekedés miatti hatékonyság mérésére és nyilvánossághozatalára 

alkalmasak (Polák-Weldon, 2012).  

3.4.1. GRI 

1997-ben Bostonban hozták létre a GRI keretrendszert, melynek célja volt, hogy egységes vázat 

biztosítson a fenntarthatósági jelentések megalkotásához. 2002-ben áthelyezték székhelyüket 

Hollandiába. A fenntarthatósági beszámolók első teljeskörű szabványait 2016. októberében 

indították el, amely tartalmazza a G4 irányelveket. A G4 irányelvek mérettől és ágazattól 

függetlenül a szervezeteknek nyújt jelentési elveket, összehangolt közzétételt és teljesítési 

útmutatót. Víziója egy olyan sikeres globális közösség létrehozása, aminek célja az erőforrások 

növelése és az emberiség felemelése.20  

A legelterjedtebb rendszer, mely 6 területet érintő elvárásokat foglal magába: 

1. Környezet 

2. Társadalom 

3. Munkaügy 

4. Emberi jogok 

5. Termékfelelősség 

6. Gazdasági teljesítmény (Polák-Weldon, 2012) 

3.4.2. ISO 26000 

Az ISO 26000 megállapodás a GRI-vel ellentétben hét protokollból áll 

1. Szervezeti kormányzás 

2. Emberi jogok 

3. Munkaügyi eljárások 

4. Környezetvédelem 

                                                 
20https://www.globalreporting.org/information/about-gri/gri-history/Pages/GRI's%20history.aspx; 

Letöltés:2020.06.10 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/gri-history/Pages/GRI's%20history.aspx
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5. Vállalat méltányos működése 

6. Fogyasztók iránti felelős magatartás 

7. Helyi közösségekkel kialakított és fenntartott kapcsolat 

Ezenfelül hét eszmét különít el: 

1. Elszámolhatóság 

2. Átláthatóság 

3. Etikus magatartás 

4. Érintettek érdekeinek tiszteletben tartása 

5. Törvények betartása 

6. Nemzetközi normák tiszteletben tartása 

7. Emberi jogok tisztelete (Polák-Weldon, 2012) 
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4. CSR ELŐNYEI ÉS KIHÍVÁSAI 

4.1. CSR előnyei 

Ben Cohen és Mal Warwick (2006) szerint a CSR „values-driven business”, azaz „értékvezérelt 

üzlet”. A felelős viselkedésben rejlő üzleti előnyöket a vállalatok többsége, de leginkább a 

nagyvállalatok felismerik (Observatory of European SMEs, 2002). A vállalkozások különböző 

motivációs indokkal kezdenek bele a társadalmi felelősségvállalás gyakorlati megvalósításába. 

Ösztönző faktor nem csak a hosszú távú lehetőségek lehetnek, hanem lehet külső nyomás hatása 

is. Ha egyre több cég beépíti tevékenységébe a CSR programokat, akkor más vállalatokkal 

szemben előnyre tesz szert, akikre így nyomás nehezedik. Emellett élénk CSR-tevékenység 

folytatása számos lehetőséget is kínál, melyek közül ki lehet emelni az image javítását, 

tapasztaltabb és magasabban képzett munkaerő alkalmazását, megtartását (Csigéné, 2008). A 

fluktuáció csökkenése mellett a cég pozitív megítélése kedvez a munkavállalók 

elégedettségének. A munkavállalók eredményesebbé, hűségesebbé, megbízhatóbbá válhatnak 

(Kalmár, 2008).A cégek számára olyan területeken jelenthet elsőbbséget a felelős viselkedés, 

mint például a helyi közösségekkel való együttműködés, versenyképesség növekedése vagy 

akár a magas színvonalú befektetők megtartása (Wimmer & Zoltayné, 2009). Kompetitív előnyt 

jelenthet az erkölcsös magatartás, de nem szabad, hogy ez ösztönözze az etikus 

viselkedésmódot, mert károsítaná a valódiságot. Mindezzel a vállalkozás, olyan lehetőségekhez 

jut, amelyek ugyan nem mérhetők gazdasági mutatókkal, mégis előnyt jelenthetnek. A 

kapcsolatok értékének és a kompromisszumkészség növeléséhez is hozzájárul. Ugyanakkor 

mérlegelni kell a cégnek, hogy anyagilag is megéri-e felelős magatartást folytatni, azonban 

képtelenség vitathatatlan CSR-profit viszonyt mérni. Ezenkívül felmerül a kérdés, hogyan 

érdemes mérni a felelősségvállalást a kommunikációjával vagy pedig megkíséreljük a tényleges 

hatékonyságát megragadni. (Győri, 2010) 

4.2. CSR kihívások  

A társadalmi felelősségvállalás alkalmazásának vannak akadályai és negatív hatékonysági 

következményei. A CSR-tevékenységgel kapcsolatos költségek fő akadályként említhetők, 

ezért jellemző módon a cégek forgalmuk minimális részét fordítják e tevékenységekre (Győri, 

2010). A pénzügyi korlátok mellett a kisvállalkozásoknál megemlíthetők olyan mentális 

tényezők akadályként, mint a tájékozottság és információk hiánya (Benedek, et al., 2015). 

Vannak, akik az anyagi korlátok helyett az idő-és gondolkodásigényességet nagyobb 

akadálynak tekintik (Wimmer & Zoltayné, 2009). 
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5. TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS DIMENZIÓI 

Korábban (a CSR az Európai Unióban részben) említettek alapján az Európai Zöld Könyv 

megkülönböztet belső és külső társadalmi felelősségvállalást, mint ahogy különbséget teszünk 

belső és külső érintettek között. 

 

Társadalmi felelősségvállalás dimenziói 

Belső (implicit) Külső (explicit) 

 Emberi erőforrás menedzsment  Helyi közösségek 

 Munkahelyi egészség és védelem 
 Üzleti partnerekkel, beszállítókkal, 

vevőkkel való együttműködés 

 Átalakuláshoz, változáshoz, 

leépítéshez való alkalmazkodás 
 Emberi jogok 

 Környezetei hatások és a természeti 

erőforrások menedzsmentje 

 Globális környezetvédelmi 

bizonytalanság 

18. táblázat Társadalmi felelősségvállalás dimenziói 

Forrás: (Commission of the European Communities, 2001., pp. 8-15) alapján saját szerkesztés 

5.1. Belső CSR 

5.1.1. Emberi erőforrás menedzsment 

Az emberi erőforrás menedzsment szekción belül hangsúlyos szerepet kap az élethosszig tartó 

tanulás, amelyben a vállalkozásoknak is kulcsszerepük van. A cégeknek törekedni kell arra, 

hogy szoros kapcsolatot alakítsanak ki azokkal a helyi személyekkel, akik oktatási és 

továbbképzési programokat terveznek. A cégek ebben az esetben pontosabban meg tudják 

határozni képzési igényeiket, így nagyobb esély van a helyben történő továbbképzés 

lehetőségére. Olyan környezetet kell kialakítani, melyben minden munkavállalót, különösen a 

kevésbé képzett, kevesebb tapasztalattal rendelkező idősebb korosztályt is tudásuk bővítésére 

kell ösztönözni. Nem szabad, hogy a leendő alkalmazottakat hátrányos megkülönböztetés érje 

a kiválasztási folyamat, illetve az alkalmazás során. Összességében, ezzel a stratégiával a 

legfőbb cél a foglalkoztatási ráta növelés, a munkanélküliség csökkenése, és az esély 

egyenlőség biztosítása. (Commission of the European Communities, 2001.) 
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5.1.2. Munkahelyi egészség és biztonság 

Elsősorban törvények, jogszabályok írják elő a vállalkozások számára a munkahelyi egészség 

és biztonság védelme érdekében kötelező intézkedéseket. Nemcsak a termékek és 

szolgáltatások minőségének mérésére növekedett meg az igény, hanem a munkahelyi 

egészségvédelem és a biztonsági teljesítmények mérésére, dokumentálására és 

kommunikálására is. Ezzel kapcsolatos követelményeket a tanúsítási rendszerek és a 

berendezések, termékek címkézési rendszerének részévé tették. (Commission of the European 

Communities, 2001.) 

5.1.3. Átalakuláshoz, változáshoz, leépítéshez való alkalmazkodás 

Kialakulhat, hogy a vállalkozásnak szerkezet átalakításra van szüksége és el kell bocsájtania 

bizonyos számú alkalmazottat. Ebben a helyzetben a felelős viselkedés, ha figyelembe veszi a 

cég az összes érintett, és nemcsak az alkalmazottak érdekeit és aggodalmait. Meghatározó lehet 

az érintettekkel folytatott konzultáció. Nélkülözhetetlen, hogy a vállalatok előre alaposan 

megtervezzék a szerkezetátalakítási stratégiát. Tisztában kell lenniük a legfőbb kockázatokkal, 

a kapcsolódó közvetett-és közvetlen költségek összegével, valamint az olyan lehetőségekkel, 

amelyek csökkentik a leépítés szükségességét. (Commission of the European Communities, 

2001.) 

5.1.4. Környezetei hatások és a természeti erőforrások menedzsmentje 

Ezen a területen a fő cél a fenntarthatóság alapelveinek felel meg, tehát a szennyezés 

csökkenését, hulladéktermelés csökkentését, kevesebb energia és nyersanyag használatát 

hangsúlyozza. (Commission of the European Communities, 2001.) 

5.2. Külső CSR  

5.2.1. Helyi közösségek 

Az összes vállalat, az egyszemélyes magánvállalattól a multinacionális vállalatokig üzemel 

valahol, ezért mindenképp kapcsolatba kerülnek a helyi lakossággal. A cégek pénzügyileg 

segíthetik a város-, vagy községfejlesztést. A vállalatok támogatása ugyan nem minden esetben 

önzetlen, mivel ezzel a saját munkavállalói jólétéhez és a kedvező környezeti feltételek 

megteremtéséhez is hozzájárulnak. Mindezzel pedig a munkaerőellátást és a dolgozók 

képességének javítását is előmozdítják (Chikán, 2004). A helyi lakosság és hagyományok 

ismerete előnyt jelenthet a cégek számára. A vállalatok a helyi lakosság számára 

munkahelyeket teremtenek, a bérekkel, adókkal hozzájárulnak a helyi közösségek 

tevékenységeihez, ugyanakkor a vállalatok versenyképességét meghatározza a munkavállalók 
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egészsége, képzettsége és jóléte. A cég jó kapcsolatot alakíthat ki a helyi közösséggel, ha 

támogat jótékonysági szervezeteket, helyi kulturális- és sporteseményeket. (Commission of the 

European Communities, 2001.) 

5.2.2. Üzleti partnerekkel, beszállítókkal, vevőkkel való együttműködés 

A vállalatoknak az üzleti partnerekkel való szoros együttműködésre kell törekedniük, mivel 

ezzel a költségek csökkentését és a minőség javítását segíthetik elő. A hosszú távú kapcsolatok 

kialakítása kedvező feltételeket eredményezhet. A nagyvállalatok a társadalmi 

felelősségvállalás szemléltetésének, népszerűsítésének céljából mentorálást nyújtanak induló 

vállalkozásoknak és helyi kkv számára. Azok a cégek alapvetően jövedelmezőbbek, melyek 

szoros kapcsolatot alakítanak ki a fogyasztókkal. A vevőkkel való együttműködés során fel 

lehet mérni az ügyfelek igényeit a minőséggel, megbízhatósággal kapcsolatban. (Commission 

of the European Communities, 2001.) 

5.2.3. Emberi jogok 

Az emberi jog komplikált kérdés, amely a jogi, politikai nehézségek mellett erkölcsi 

problémákat is megjelenít. Egyre jellemzőbbé válik a magatartási kódexek elfogadtatása, 

melyben nagy szerepe van a civilszervezeteknek és a fogyasztói csoportoknak. A kódexek az 

emberi jogokra, környezeti szempontokra és a munkakörülményekre vonatkozó előírásokat 

foglalják magukba, de ezek nem pótolják az Európai Unió által kibocsátott rendeleteket és a 

nemzetközi törvényeket. Elsősorban a kódexek kiegészítő funkcióval rendelkeznek, szigorúbb 

feltételek biztosítása érdekében, azonban a hatékonyságuk a hibátlan végrehajtástól és 

kontrolltól függ. (Commission of the European Communities, 2001.) 

5.2.4. Globális környezetvédelmi bizonytalanság 

A vállalatoknak tudniuk kell, hogy tevékenységükkel részt vesznek a környezeti problémák 

megjelenésében, fokozásában. (Commission of the European Communities, 2001.) 
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6. VÁLLALKOZÁSOK ÉS A FELELŐSSÉG VÁLLALÁS 

 „A vállalkozás olyan gazdasági szervezet, amelyik potenciális vevőkör meglévő vagy 

felkelthető szükségleteit kívánja kielégíteni általa előállított vagy forgalmazott termékekkel, 

szolgáltatásokkal egy vagy több munkatársával munkamegosztásban a tulajdonos(ok) által 

meghatározott gazdasági cél elérése érdekében, betartva a tulajdonosok írott és íratlan 

szabályait, folyamatosan alkalmazkodva a társadalmi, gazdasági környezet által meghatározott, 

kockázatot rejtő feltételekhez.” A vállalkozások célja olyan érték létrehozása, amely praktikus 

a fogyasztók, társadalom számára. A vállalkozások csoportosítása különböző szempontok 

szerint történhet. Megkülönböztethetjük őket méret, jogi forma, profit orientáció, üzleti jelleg 

változási hajlandóság vagy egyéb szempontok alapján (Vecsenyi, 2002, p. 3). 

Szempont Típus 

Profit 

orientáció 
For profit Non profit   

Méret Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalkozás 

Jogi forma 
Egyéni 

vállalkozás 

Gazdasági társaság 

(Kkt, Bt, Kv, Kft, 

Rt) 

Szövetkezet  

Üzleti jelleg Eltartó Eladható Egyéb  

Profil Termelő Kereskedelmi Szolgáltató Egyéb 

Növekedési 

ütem 
Minimális Mérsékelt Gyors  

Változási 

hajlandóság 

Hagyományos 

mikro-és 

kisvállalkozások 

(hangyák) 

Dinamikusan 

növekvő kis-és 

középvállalkozások 

(gazellák) 

Dinamikusan 

növekvő, 

vállalkozó 

nagyvállalatok 

(tigrisek) 

Hagyományos 

lelassult 

nagyvállalatok 

(dinoszauruszok) 

Egyéb 
Családi 

vállalkozás 
Belső vállalkozás   

19. táblázat A vállalkozások csoportosítása 

Forrás: (Vecsenyi, 2002, pp. 2-4) 
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Tóth Gergely (2007) szerint öt ismertetőjegye van a „Valóban felelős vállalat”-nak: 

1. Egy felelős vállalat a szállítási terheket csökkenti, illetve minimalizálja a nagy 

távolságra történő szállításokat, mivel a közlekedés tekinthető az egyik legnagyobb 

környezetszennyező tevékenységnek. Nagyobb gondot kell fordítani a helyi piacok 

megnyerésére. Ezzel szemben a hagyományos vállalatok azt vallják, hogy a szállítási 

távolságot a költségek határozzák meg. 

2. Habár a cégek feladata nem az igazságtalanság redukálása, mégsem kellene nekik 

növelni azt. Ennek biztosítása érdekében megfelelő munkakörülményeket és juttatási 

rendszert és méltányos kereskedelmet kell kialakítaniuk. A nem felelős vállalatok 

szerint az igazságosság megteremtése a társadalmi szervezetek és az állam feladata, míg 

az ő céljuk az olcsó, de jó minőségű termékek előállítása. 

3. Nem a gazdaságosság az elsődleges cél, de jelentős feltétel. 

4. A felelős vállalat az ideális méret elérésére és megőrzésére összpontosít. Mind a túlzott 

növekedés, mind a fejletlenség veszélyes lehet. A cég méretéhez hasonlóan a 

jövedelmet sem kell folyamatosan növelni, hanem egy optimális szint elérésére és 

fenntartására kell törekedni. 

5. A termékek előállításánál és a szolgáltatásnyújtás kialakításánál hangsúlyt kell fektetni 

arra, hogy olyan dolgot hozzunk létre, ami nem felesleges és a társadalom valós 

szükségleteit elégíti ki. 
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7. KKV SZEKTOR 

7.1. Alapfogalmak 

A vállalatok méret szerinti csoportosításán belül a mikro-, kis- és középvállalkozásokat szokták 

KKV szektornak nevezni (Vecsenyi, 2009). A KKV-k világszerte a vállalkozások több mint 

90%-át teszik ki és az alkalmazottak 50-60%-át foglalkoztatják. A nagyvállalatokhoz képest 

munkaerő intenzívebb gyártási folyamatokat végeznek. Ezenkívül fontos szerepet töltenek be 

a szegénység csökkentésében és a jövedelemszerzésben. Azokon a területeken, ahol magas a 

KKV-k száma a jövedelem elosztás, nemcsak regionálisan, hanem funkcionálisan is 

egyenletesebb. Ennek köszönhetően csökken a gazdasági különbség a vidéki és városi területek 

között. Részt vesznek a flexibilis gazdasági rendszerek kialakításában, amelyben 

összekapcsolódnak a nagyvállalatok és a KKV-k. Figyelemre méltó innovációs tevékenységgel 

rendelkeznek (United Nations Industrial Development Organization, 2002). 

 

Vállalkozási 

kategória 
Létszám 

És 

Éves forgalom 

Vagy 

Éves 

mérlegfőösszeg 

Mikro < 10 ≤ 2 millió euró ≤ 2 millió euró 

Kis < 50 
≤ 10 millió 

euró 
≤ 10 millió euró 

Közép < 250 
≤  50 millió 

euró 
≤ 43 millió euró 

20. táblázat KKV meghatározás 

Forrás: (Európai Bizottság, 2016, p. 41) alapján saját szerkesztés 

 

KKV esetén a létszám korlátokat figyelembe kell venni, ugyanakkor a vállalkozás dönthet, 

hogy vagy az éves forgalom határainak vagy az éves mérlegfőösszeg értékeinek kíván 

megfelelni. 10 főnél több személyt nem foglalkoztathatnak a mikrovállalkozások és éves 

forgalmuk vagy mérlegfőösszegük nem múlhatja felül a 2 millió eurót. A kisvállalkozások 50 

embernél kevesebbet foglalkoztathatnak, valamint éves forgalmuk vagy mérlegfőösszegük nem 

haladhatja meg a 10 millió eurót. 250 személynél többet nem alkalmazhatnak a 

középvállalkozások, ezenfelül éves mérlegfőösszegük a 43 millió eurót, míg forgalmuk az 50 

millió eurót nem szárnyalhatja túl. (Európai Bizottság, 2016) 
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Az Observatory of European SMEs 2002-ben hozta nyilvánosságra az európai KKV CSR 

tevékenységéről készített kutatásának eredményeit. A kutatásban 19 ország vett részt, többek 

között Izland, Liechtenstein, Svájc, Norvégia és 15 Európai Uniós tagország. A kutatás 

kizárólag a külső CSR tevékenységekre helyezte a hangsúlyt, így a belső CSR tényezők, mint 

a munkavállalókkal szembeni felelős viselkedés nem jelenik meg a felmérésben. A kutatás 

alapján megállapították, hogy a kis-és középvállalkozások fele figyelmet fordít a külső CSR 

tevékenységekre. Az országoktól és a vállalat méretétől függetlenül arra a megállapításra 

jutottak, hogy a vállalatok elsősorban az egészségügyi, sport és kulturális tevékenységeket 

támogatják, de nem rendszeresen, hanem alkalomszerűen és a cég üzleti stratégiához nem 

kötődnek (Observatory of European SMEs, 2002). Ha a vállalatok úgy érzik, hogy elegendő 

ismerettel rendelkeznek a társadalmi felelősségvállalásról, akkor is anyagi lehetőségek 

korlátozzák e tevékenységük gyakorlását. Ettől függetlenül a KKV-k olyan jellemzőkkel is 

rendelkeznek, melyek előnyt jelenthetnek a CSR-tevékenységek gyakorlása során. Rövid idő 

alatt képesek reagálni a változó helyzetekre, ezt elsősorban rugalmasságuknak köszönhetik. 

Ötletgazdagok, mely az innováció elősegítéséhez járul hozzá. A vállalat szerkezeti felépítéséből 

adódik, hogy a tulajdonos általában közelebb áll a céghez, így fontos számára a vállalat értéke 

és kultúrája. Mindemellett a nagyvállalatokhoz képest kevesebb alkalmazottal rendelkezik, így 

könnyebb munkavállalóit a CSR tervezésébe, megvalósításába bevonni. Ezenfelül a könnyed 

kommunikációval hozzájárulnak az információk gyors terjedéséhez.  (Jenkins, 2006) 
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7.2. Magyarországi kkv-k társadalmi felelősségvállalása 

A hazai aktív vállalkozások 99,1%-a tartozik a mikro-, kis-és középvállalkozások körébe 2018-

as adatok alapján, így tevékenységük befolyásolja a hazai CSR fejlődését. A munkavállalók 2/3 

részét foglalkoztatják. 

 

 2017. 2018. 

Mikrovállalkozás 680 804 709 159 

Kisvállalkozás 33 663 34 369 

Középvállalkozás 5 177 5 423 

Összes KKV 719 644 748 951 

Nem KKV körbe tartozó 

szervezetek 
6 708 6 954 

Összes vállalkozás 726 352 755 905 

21. táblázat Hazai vállalkozások száma 2017-ben és 2018-ban 

Forrás: (KSH, 2018) alapján sajátszerkesztés 

 

A rendszerváltást követően a vállalatvezetők nem tudták, hogyan tudnának egyszerre egy 

társadalmilag és környezetileg felelős vállalkozást létrehozni úgy, hogy közben nyereségesen 

működjenek és minél nagyobb vagyonra tegyenek szert (UNDP, 2007). A CSR fogalmának 

ismertsége folyamatosan nőtt az elmúlt években, de csak néhány hazai vállalkozás gyakorolja 

a CSR tevékenységeket, és sok hiányossága van a magyarországi felelős viselkedésnek (Szlávik 

& Csáfor, 2008). A hazai kutatások azt bizonyították, hogy nemcsak a vállalat méretétől, hanem 

a cég tulajdonosi és ágazati jellegétől is függ, hogy milyen társadalmilag felelős tevékenységet 

végez. Az ágazat jellegét figyelembe véve az ipar és szolgáltatás szektorban tevékeny vállalatok 

kevesebb figyelmet fordítanak a külső CSR-tevékenységekre, mint a pénzügyi vállalatok. 

Tulajdonlást tekintve az állami vállalatokat külső CSR programok jellemzik, míg a 

magántulajdonban lévő vállalatok inkább belső CSR-t folytatnak (Bank, 2017). A hazai kis-és 

középvállalkozások CSR tevékenységükben meghatározó helyen szerepel a munkavállalókkal 

szembeni felelősségvállalás. CSR ”alanyként” és ”tárgyként” is kezelhetők, mivel az 

alkalmazottak részt vehetnek a felelősségvállalási programok megszervezésében, 

végrehajtásában, ugyanakkor a vezetők a munkavállalók irányába is mutathatnak felelős 
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magatartást (Csigéné, 2008). A társadalmilag felelős tevékenységek között kulcsfontosságúnak 

tartják a helyi lakosság foglalkoztatását is. (Hajmásy, 2019) 
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8.  A VÁLLALATOK MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI FELELŐSSÉGE 

Egyes elméletek alapján a vállalatoknak kizárólag saját foglalkoztatottjaival szemben kell 

felelősen viselkedniük, de napjainkban egyre több vállalkozás működik megbízói és 

alvállalkozói rendszer keretei között, ez által a vállalkozónak az üzleti partnerek kiválasztásánál 

is figyelembe kell vennie, hogy a kiválasztott szervezet, mekkora figyelmet fordít a felelős 

foglalkoztatásra (Balogh, et al., 2014). A felelős foglalkoztatást ISO 26000 szabvány 

széleskörben értelmezi. A szabvány szerint a munkáltató felelős a munkavállalók toborzásáért 

és kiválasztásáért, képzéseken való részvétel biztosításáért, bérezésért és a juttatásokért, 

megfelelő munkakörülmények biztosításáért, illetve az alkalmazottak egészségéhez és 

biztonságához kapcsolódó védelmi intézkedéseket célzó programok megszervezéséért. 

Mindemellett kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a foglalkoztatottaknak lehetőségük legyen 

érdekeik érvényesítésére, valamint panasztételi és fegyelmi eljárások indítására (ISO, 2017).  

A korábban említettek alapján, ha a vállalat a munkavállalókkal szemben felelősen viselkedik, 

akkor számos előnye származik belőle, például a munkavállalók hűségesek lesznek.  A 

munkavállalók számára fontos az esélyegyenlőség, az, hogy tudják fejleszteni magukat és egy 

családbarát munkahelyen dolgozhassanak. 

8.1. Családbarát munkahely 

A legtöbb ember számára kiemelten fontos, hogy egyensúlyt tudjon teremteni a munka és 

magánélete között. A vállalkozók e típusú munkahelyekhez hozzá tudnak járulni, ha a 

munkahelyen kellemes légkört alakítanak ki vagy különböző rugalmas foglalkoztatási formákat 

vezetnek be. Ilyenek lehetnek a részmunkaidő, rugalmas munkaidő, home office, 

állásmegosztás. Illetve további családbarát intézkedések is történhetnek például szülési 

szabadság meghosszabbítása vagy apáknak is szülésutáni szabadság vagy gyermekgondozási 

szabadság biztosítása (Balassa, et al., 2011). Hazánkban egyre nagyobb figyelmet fordítanak az 

ilyen típusú vállalkozások kialakítására és támogatására. Lehetővé teszik a Családbarát 

Munkahely Díj elnyerését. A pályázat benyújtói egyaránt lehetnek költségvetési szervek, 

egyházi jogi személyek, kis- és középvállalatok, illetve nagyvállalatok. Az elbírálásnál számos 

szempontot figyelembe vesznek. Tekintettel vannak arra, hogy az alkalmazottak között vannak-

e, akik részmunkaidőben dolgoznak, a részmunkaidős munkavállalók között milyen a nemek 

aránya, a vállalat mennyire támogatja a kisgyermekes szülőket, milyen mértékben biztosítja a 

képzéseket, gondot fordít-e a gyerekek napközbeni felügyeletére. Mindezen kívül vizsgálják, 
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hogy a megvalósítandó tevékenységek, mennyire járulnának hozzá a család és munka 

összehangolásához.21 

8.2. Képzések, fejlesztések 

A munkavállalók képzése előnnyel jár mind a munkaadó, mind az alkalmazott számára. Habár 

a képzések sok időt, erőfeszítést és pénzt igényelnek, mégis hosszú távú befektetésnek 

számítanak (Zahra, et al., 2014). 

A vállalati képzéseknek különböző fajtái ismertek, mint például a beillesztő-és készségfejlesztő 

programok, illetve szakmai képzések. A készségfejlesztő tréningeket nem a cégen belül, hanem 

egy külső helyszínen, kisebb csoportokban bonyolítják le. Ilyen program lehet akár a 

csapatépítés vagy a kommunikációs készségfejlesztés. Szükségessé válhatnak a szakmai 

képzések is, ha az alkalmazottak feladatai változnak, vagy ha új módszerek, technikák jelennek 

meg (Kádek & Juhász, 2012). A munkavállalók fejlesztése alatt nem csak a tantermi oktatásokat 

értjük, hanem hatékonyak lehetnek a munkavégzés közbeni tanítási módszerek, mint a 

mentorálás, coaching, munkaköri rotáció és az akciótanulás. Az utóbbi során az alkalmazottak 

meghatározott feladatot kapnak. A feladat végrehajtása során állandó visszajelzést kapnak a 

munkafolyamatokról, hogy egy újabb munka esetén e tapasztalatokat hasznosítani tudják. 

Mentorálás során a résztvevők kérdéseikkel mentorjukhoz fordulhatnak, aki több szakmai és 

vállalati tapasztalattal rendelkezik (Bakacsi, et al., 2006). Generációtól függetlenül, mind a 

fiatal, közép- és idős korosztály számára lényeges a folyamatos képzés. Az eltérő korcsoportok 

szakértelmük, tudásuk és tapasztalataik továbbadásával segíthetik egymást. Egy többgenerációs 

munkacsoport létrehozásával, a fiatalok az aktuális iskolai szaktudásukat, az idősebbek a nagy 

munkatapasztalataikat oszthatják meg (Balogh, et al., 2014).  

8.3. Esélyegyenlőség, hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok foglalkoztatása 

Ha az embereket vallásuk, bőrszínük vagy származásuk miatt megkülönböztetés éri a 

munkahelyi kiválasztás során, úgy hogy a munkakör betöltésére alapvetően alkalmasak 

lennének, akkor egyenlőségi jogaik sérülnek (Friedman & Friedman, 1998). A felelős 

munkaadónak mérlegelnie kell, hogyan tudja elérni, hogy munkaerő kiválasztásánál és 

foglalkoztatásánál elkerülje a hátrányos megkülönböztetést. Példaként tekinthetünk egy 

megváltozott munkaképességű kerekesszékes személyre. Ha a cég épülete nincs 

                                                 
21 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/csaladbarat_munkahelyek_kialakitasanak_es_fejlesztesenek_tamogatasa4/; 

Letöltés: 2020.07.08. 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/csaladbarat_munkahelyek_kialakitasanak_es_fejlesztesenek_tamogatasa4/
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akadálymentesítve, abban az esetben nem tud semmilyen állást megpályázni. Ha a 

kisgyermekes szülőknek nem tudnak valamilyen kedvező munkaformát biztosítani, mint a 

részmunkaidő, rugalmas munkaidő vagy távmunka, akkor kisebb valószínűséggel vállalnak 

munkát, hiszen nem tudják a munkaidőt összeegyeztetni a bölcsödei, óvodai vagy iskolai 

felügyeleti idővel. Ezekből arra lehet következtetni, hogy minden hátrányos helyzetű 

munkavállalói csoportnál meglehet találni azokat a faktorokat, amelyek korlátozzák az 

elhelyezkedésüket (Balogh, et al., 2014). 

8.4. Egészségvédelem, fejlesztés és biztonság 

Az egészség védelme és a biztonság megteremtése érdekében a vállalkozó kötelessége, hogy a 

munkakörülmények a higiéniai és műszaki követelményeknek megfeleljenek. A munkáltató 

felelőssége, hogy veszélyes anyagokkal és eljárásokkal csak az foglalkozhasson, akinek 

megfelelő képzettsége van. Illetve a megfelelő óvintézkedésekről is gondoskodni kell, ha tűz 

vagy egyéb veszélyes helyzet alakul ki (Dr. Páva & Gábor, 2002). Ugyanakkor a kötelező 

védelmi intézkedéseken túl a felelős vállalatok a foglalkoztatottak egészségfejlesztésére is 

hangsúlyt helyeznek. E fajta tevékenység a költségcsökkentő hatása mellett más pozitívumokat 

is hordoz, amellyel a vállalat sikeressége javítható. Programlehetőségek széles tárháza áll a 

vállalatok rendelkezésére, mellyel az egészségesebb életmódra tudják ösztönözni a 

munkavállalókat. Az életmód fejlesztő projektek, akkor tudnak eredményesek lenni, ha a cégek 

olyan programokat szerveznek, amelyek az alkalmazottak érdeklődését felkeltik. A 

foglalkoztatottak sporttevékenységéhez való hozzájárulás –konditerem bérlet, uszoda bérlet 

beszerzésének pénzügyi támogatása- mellett egészséges táplálkozásról előadást, 

stresszcsökkentő tanfolyamokat vagy különböző orvosi szűrővizsgálatokat –hallásvizsgálat, 

mobil laborvizsgálat- szervezhetnek. (Szigeti, 2010) (Dr. Szigeti Cecília (szerk.); Munkahelyi 

egészségfejlesztés a CSR tükrében, Fenntarthatósági Füzetek 4.; CG&Partners Kutató és 

Tanácsadó KFT.; ISBN 978-963-88804-2-0). Hazánkban az utóbbi években egyre nagyobb 

népszerűségnek örvend a 2007-ben elindult Bringázz a munkába! kampány, melynek célja, 

hogy minél többen járjanak kerékpárral munkahelyre. A cégek számára a részvétel ingyenes, 

de számos előnnyel jár, mert hozzájárul a jobb munkahelyi légkörhöz, a közösségépítéshez, 

környezetszennyezés csökkentéséhez, és mindemellett költséghatékony is. A munkavállalók 2-

4 fős csoportokban együtt gyűjtik a kilométereket egy applikáció segítségével, és mind saját 

munkatársaikkal, mind más cégek alkalmazottjaival is össze tudják mérni teljesítményüket. Ezt 

a lehetőséget azon vállalatoknak érdemes kihasználni, ahol a munkahelyet meg lehet közelíteni 

kerékpárral és a cég is rendelkezik az ehhez megfelelő infrastruktúrával, azaz biztonságos 



 

266 

 

kerékpártárolóval és öltöző, zuhanyzó helységekkel, ahol a munkába állás előtt a dolgozók 

felfrissülhetnek.22 (Szigeti, 2010) 

8.5. Outplacement 

A vállalatok vezetőinek sokszor nehéz döntést kell hozniuk, vannak olyan helyzetek, amikor a 

vállalat érdekeit szem előtt tartva meg kell válniuk egy vagy több munkavállalótól. Az 

alkalmazottak elbocsátása előtt azonban felmerülhet a kérdés, hogy lehet-e mindezt felelősen 

csinálni.  

Az outplacement célja támogatni a leépítéssel érintett dolgozókat, mely mind a foglalkoztató, 

mind a foglalkoztatott számára kedvező. Outplacement szolgáltatás lehet a tanácsadás, a 

folyamatos kapcsolattartás (Bakacsi, et al., 2006). Ezen kívül a cégek szervezhetnek 

információs napot, ahol tájékoztatják munkavállalókat a lehetőségeikről, átképzési 

tanfolyamokról. Mindemellett támogathatják őket a karriertervezésben és álláskeresésben 

(Chovan & Poór, 2017) . 

 

39. ábra Sikeres outplacement program elemei 

Forrás: (Chovan, 2013) 

                                                 
22 https://www.bringazzamunkaba.hu/# 
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9. KUTATÁSI CÉL ÉS HIPOTÉZISEK 

A társadalmi felelősségvállalás szakirodalmi áttekintését követően a témával kapcsolatos 

kutatási célomat és hipotéziseimet szeretném bemutatni, melynek alapját egy aktuális téma 

ihlette, hiszen a világban tomboló SARS-CoV-2 járvány sok mindenki életét megváltoztatta 

beleértve mind a vállalkozók, mind a munkavállalók életét is.  

9.1. Kutatási cél 

Hogyan alakult a vállalatok CSR tevékenysége az országunkat is elérő COVID-19 idején?  

A kutatási célom, hogy megtudjam a vállalatok a koronavírus előtti időszakhoz képest a járvány 

idején felelősségteljesebben viselkedtek-e? Milyen formában és mértékben jelentek meg náluk 

a különböző CSR formák a vírus előtt és után? 

9.2. Hipotézisek 

H1: Több vállalkozásnál figyelhető meg a CSR tevékenység a COVID-19 idején, mint a 

járványt megelőzően. 

Az első hipotézisemmel, szeretném megmutatni, hogy a világjárványnak köszönhetően a 

vállalkozások szerepe nő a társadalmi felelősségvállalás területén. Nehéz helyzetben nagyobb 

figyelmet fordítanak mind a vállalaton belüli és kívüli gondos viselkedésre.  
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H2: A legfertőzöttebb csoportba tartozó megyében (Zala) a legmagasabb azon 

vállalkozások aránya, akik a világjárvány idején a legnagyobb figyelmet fordították a 

társadalmi felelősségvállalásra. 

Második hipotézisemmel szeretném bizonyítani, hogy a kutatásban jelenlévő Zala megyei 

vállalkozások a COVID-19 alatt nagyobb arányban viselkedtek felelősen a munkavállalókkal, 

a helyi lakossággal és közösségekkel szemben, mint a kevésbé fertőzött csoportba tartozó 

megyék.  

H3: A középvállalkozások a világjárvány előtt és alatt is nagyobb gondot fordítottak a 

CSR tevékenységekre, mint a kisvállalkozások. 

A harmadik hipotézisemben azt feltételezem, hogy a középvállalkozások sokkal inkább 

törődnek a felelős viselkedéssel, mint a kisvállalkozások és ez a jelenség még inkább 

megfigyelhető egy olyan időszakban, amikor a világjárvány hazánkban is jelen van.  
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11.A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

A kutatás első részében szekunder információk kerültek bemutatásra. A szekunder kutatás során 

a témával kapcsolatos hazai és külföldi szakkönyvek, szakcikkek és internetes források 

segítségével a társadalmi felelősségvállalás megjelenésének, elterjedésének, fogalmának 

bemutatására törekedtem. A dolgozat következő szakaszában, a primer kutatás során 

betekintést kívánok nyújtani a hazai vállalatok munkavállalókkal szembeni CSR 

tevékenységébe a koronavírus magyarországi megjelenését követően. A kutatásban résztvevők 

meghatározásához egyrészt alapul vettem a hazai lakosság megyénként történő eloszlását, 

illetve a magyarországi SARS-CoV-2 fertőzöttek számát megyénként 2020.06.23-ig. Majd az 

ország összlakosságának és a fertőzöttjeinek figyelembe vételével, a megyékből öt csoport 

került kialakításra. Az első csoportba azon megyék estek, ahol 100 000 lakosra 10,51 főnél 

kevesebb fertőzött jutott, ilyen volt például Békés, Bács-Kiskun, Heves, Hajdú-Bihar, Jász-

Nagykun-Szolnok, Tolna, Vas, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye. A második csoportba tartozó megyék esetén a fertőzöttek száma 10,51- 21,02 fő közé 

esett 100000 lakosra vonatkoztatva. Az utóbb említett csoportba tartozik Baranya, Győr-

Moson-Sopron és Veszprém megye. A harmadik csoportot Nógrád és Csongrád-Csanád megye 

alkotta, ahol a fertőzöttek száma 100 000 lakosra nézve meg haladja a 21,02 főt, de nem lépi 

túl a 42,04 főt. A negyedik csoportba egyedül Pest megye tartozik, ahol a fertőzöttek száma 

100 000 lakosra vetítve 42,04-84,08 fő közé tehető. Az utolsó csoportba azon megyék kerültek, 

amelyeknél a fertőzöttek száma 84,08 főt túllépte, de nem haladta meg a 168,16 főt 100 000 

lakos esetén. A kialakított csoportok közül négyből került kiválasztásra egy-egy megye, 

amelyek különböző régiókban helyezkednek el. A kijelölt megyék az Észak-Magyarországi, 

Nyugat-Dunántúli, Közép-Dunántúli és a Dél-Alföldi régiókban találhatók. Míg az Észak-

Magyarországi régióból Borsod-Abaúj Zemplén megye, addig a Nyugat-Dunántúli régióból 

Zala megye, Közép-Dunántúlról Veszprém megye és a Dél-Alföldről Csongrád-Csanád megye 

került kiválasztásra. A kutatásban résztvevő vállalkozások meghatározásához a megyei 2019-

es Top 100-as lista szolgált alapul. Végül a Top 100-as listából kigyűjtésre kerültek létszám és 

a nettó árbevétel alapján a KKV közé tartozó vállalkozások. E vállalkozások weblapját, illetve 

Facebook oldalát tanulmányozva kiválogatásra kerültek az egyes vállalkozások CSR 

tevékenységei általánosságban is, de kiemelt figyelmet fordítottam a 2020 januárjától 

szeptember végéig tartó időszakra, mely magába foglalja a koronavírus magyarországi 

megjelenésének és első hullámának idejét, mely nemcsak az emberek, hanem a vállalkozások 

mindennapjaira is hatással volt. 
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Csoportszám Megye/ Főváros Lakosság (e Fő) Fertőzött szám 

(Fő) 

100 000 lakosra 

1. 

Békés megye 331  13 3,93 

Bács-Kiskun 502  20 3,98 

Heves 293  14 4,78 

Hajdú-Bihar 527 27 5,12 

Jász-Nagykun-Szolnok 367  19 5,18 

Tolna 216 13 6,02 

Vas 254 17 6,69 

Somogy 300  22 7,33 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 549 50 9,11 

Borsod-Abaúj-Zemplén 637  62 9,73 

2. 

Baranya 359  39 10,86 

Győr-Moson-Sopron 473 86 18,18 

Veszprém 341  63 18,48 

3. Nógrád 188 51 27,13 

Csongrád-Csanád 398 117 29,40 

4. Pest megye 1 297  608 46,88 

5. 

Fejér 419  376 89,74 

Zala 267  260 97,38 

Komárom-Esztergom 301  302 100,33 

Budapest 1 750  1948 111,31 

Összesen 9 769  4107 42,04 

22. táblázat: Fertőzöttség szerint kialakított csoportok 

Forrás: KSH (2020); https://koronavirus.gov.hu/ alapján saját szerkesztés  

https://koronavirus.gov.hu/
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12. KUTATÁS EREDMÉNYEI 

Mikrovállalkozások nem szerepeltek a top100-as listában egyik megyénél sem. A kiválasztásra 

került négy megyében összesen 83 kis-és középvállalkozás volt megtalálható. Borsod-Abaúj-

Zemplén megyéből 13, Csongrád-Csanád megyéből 20, Veszprém megyéből 21, illetve Zalából 

29 KKV került a top100 közé. Míg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 0, addig Csongrád-

Csanád és Veszprém megyében 4-4, továbbá Zalában 6 kisvállalkozás található a top100-ban, 

így a négy megyében összesen 14 kisvállalkozás került bele a kutatásba. Borsod-Abaúj-

Zemplén megyéből 13 középvállalkozás, míg Csongrád-Csanádból 16, Veszprémből 17, 

Zalából pedig 23 középvállalkozás került a kutatás középpontjába, tehát összesen 69 

középvállalkozás.  

12.1. Társadalmi felelősségvállalás megjelenése a vizsgált négy megyében 

A kiválasztásra került 83 vállalkozás 39,76%-áról mondható el, hogy gondot fordít a felelős 

viselkedésre. Az utóbb említett százalék 4,82%-a a kisvállalkozások, 34,94%-a a 

középvállalkozások között oszlik meg, ez egyben azt is jelenti, hogy az előbbi 4, az utóbbi 29 

vállalatot jelent. A vállalkozások 19,28%-ánál (16 vállalat) mind a külső és mind a belső CSR 

is jelen van, így 20,48%-áról (17 vállalat) mondható el, hogy vagy a belső vagy a külső CSR 

jelenik csupán meg.  Mindemellett ez azt is jelenti, hogy a kisvállalkozások 28,57%, a 

középvállalkozások 36,23% fordít figyelmet a felelősségvállalásra. A vállalkozások 60,24%-

ánál a társadalmi felelősségvállalás semmilyen formája nem mutatkozik. Ennek három okát 

tudnám megemlíteni: a vállalkozás vagy nem tesz semmit a felelős viselkedésért vagy nem 

40. ábra: KKV eloszlás top 100-as listák alapján 
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ismeri a CSR tevékenységeket, illetve lehet, hogy folytat CSR tevékenységeket, csak mindezt 

nem jeleníti meg sem a weboldalán, sem pedig a közösségi oldalain.  

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a megfigyelt cégek közül kevesebb, mint a felénél, pontosan 

5 középvállalkozás esetén fedezhetők fel a CSR egyes elemei. Csongrád-Csanád és Veszprém 

megyénél egyaránt elmondható, hogy 9-9 vállalkozás tevékeny a vizsgált témában, viszont míg 

az előbbi esetén ez a vállalkozások 45%-át érinti, addig az utóbbinál csak a vállalatok 42,86%-

át. A szegedi székhellyel rendelkező megyében a kisvállalkozások negyede, a 

középvállalkozások fele foglalkozik a felelősségteljes viselkedéssel. Veszprém megyében a 

kisvállalkozások fele, az 50-250 főt foglalkoztató vállalkozások közül 7-en (41,18%) törődnek 

CSR tevékenységgel. A 29 Zala megyei vállalkozás közül 10-nél ismerhetők fel a felelős 

gondoskodás ismertető jegyei, melyből 9-et a KKV-k körébe tartozó legnagyobb vállalkozások 

tesznek ki. 

Mindent egybevéve az figyelhető meg, hogy a négy megye mindegyikében a vállalkozások 

körülbelül 30-45%-ánál jelennek meg a társadalmi felelősségvállalás egyes elemei.  

12.2. Külső CSR  

A négy megyében (Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Veszprém, Zala) mindösszesen 

22 vállalkozásnál, azaz a kutatásban részt vevő vállalkozások 26,51%-nál figyelhető meg külső 

CSR tevékenység, miközben 73,49%-nál, azaz 61 vállalkozásnál semmilyen formában nem 

jelenik meg. Az előbb említett vállalkozások közül 4 (4,82%) tartozik a kisvállalkozások 

körébe, míg 18 (21,69%) a középvállalkozások csoportjába. Mindez azt is jelenti, hogy a 14 

kisvállalkozás 28,57%-a, a 69 középvállalkozás 26,09%-a folytat olyan külső CSR 

tevékenységet, mellyel például a helyi közösségeket, egyesületeket támogatják.  

 

41. ábra: Külső CSR megjelenése 
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A négy megye külön elemzése során Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megvizsgált 

vállalkozások 30,77%-a, vagyis 4 vállalkozás folytat e fajta tevékenységet, ezek egyértelműen 

középvállalkozások, hiszen az adott megyéből kisvállalkozás nem vett részt a kutatásban. Az 

előzőhöz hasonlóan Csongrád-Csanád megyében is 4 vállalkozásnál jelent meg a külső CSR, 

viszont ez már csak a vizsgált vállalkozások mindösszesen 20%-át jelenti. A 4 kisvállalkozás 

25%-nál, vagyis 1 vállalat esetében, a 16 középvállalkozás közül 3-nál (18,75%) figyelhető 

meg az adott jelenség. A maradék két megyében, Veszprémben és Zalában is, egyaránt 7-7 

vállalkozásnál fedezhető fel ilyen felelős viselkedés, ennek ellenére, míg az előbbi esetén ez a 

vállalkozások 33,33%-át, az utóbbi esetén mindez csak 24,14%-át jelenti. A Veszprém 

megyéből kigyűjtött 17 középvállalkozásból 5-nél, tehát 29,41%-nál, miközben a 4 

kisvállalkozás közül 2-nél észlelhető a külső CSR megjelenése. Zala megyében a 6 

kisvállalkozás közül 1-nél, a 23 középvállalkozás között 6-nál, vagyis 26,09%-nál beszélhetünk 

az említett felelős viselkedésről.  

Összességében elmondható, hogy megyénként 20% és 30% körül mozog azon vállalkozások 

száma, amelyek valamilyen külső CSR tevékenységben érdekeltek és erről vagy weblapjukon, 

vagy közösségi oldalukon keresztül a vállalkozás iránt érdeklődőket, a célközönséget is 

tájékoztatják.  

12.3. Belső CSR 

A kutatásban részt vevő vállalkozásokról megállapítható, hogy a belső CSR tevékenységükre 

összesen 27 vállalkozás fordít figyelmet, ez alatt a cégek csupán 32,53%-át értjük. Ennek 

következtében levonhatjuk azt a következést is, mely szerint a vállalatok 67,47% nem 

foglalkozik a belső CSR kérdésével, vagy ha mégis törődik vele, akkor arról semmiféle 

információ nem áll rendelkezésre az érdeklődők számára. A felelősségteljes 27 vállalkozásból 

2, azaz az összes vállalkozás 2,41%-a kisvállalkozás, a maradék 25 a középvállalkozások 

körébe tartozik.  A négy megyében vizsgált 69 középvállalkozás 36,23%-át jelenti a belső CSR-

ral foglalkozó 25 középvállalkozás.  
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a belső CSR tevékenység hasonló képpen alakul, mint a 

külső, hiszen itt is 4 középvállalkozás tett lépéseket a felelős viselkedés irányába, ugyanakkor 

az is felismerhető, hogy a négy vállalkozás közül 3 olyan, aki egyaránt belső és külső CSR 

tevékenységet is végez.  Csongrád-Csanádban a kisvállalkozások egy negyede tevékeny ezen a 

területen, mint ahogy a külső CSR esetén is. Ezzel szemben érdekességnek számít, hogy a 

középvállalkozások belső CSR tevékenysége a külsőhöz képest jelentősen nagyobb, hiszen 

duplája.  Amíg a belső CSR-ban tevékenyek között 6 cég, addig a külső CSR tevékenységeket 

támogatók között 3 vállalkozás szerepel. Ennek ellenére itt nem állapítható meg az a jelenség, 

mint a korábban említett megyében, mivel az adott megyében, akik külső CSR-t folytatnak, 

nem feltétlenül törődnek a belső CSR-ral is. Veszprém megyében található a másik 

kisvállalkozás, akinél a felismerhetők e fajta társadalmilag felelős tevékenységek. Ezenkívül a 

megyében vizsgált középvállalkozások 41,18%-a, azaz 7 vállalkozás tanulmányozása során 

kerültek beazonosításra belső CSR elemek. Zala megyéből elemzett cégek között a 6 

kisvállalkozás közül egyik sem foglalkozik belső CSR-ral, viszont a 23 középvállalkozásból 8, 

vagyis 34,78% érdekelt ezen a területen. Emellett egy kivétellel, a Zalaegerszegi székhellyel 

rendelkező megyében is megállapítható, hogy amelyik vállalkozás odafigyel a külső CSR-ra, 

annál a belső CSR elemei is felfedezhetők. 

42. ábra: Belső CSR megjelenése 
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12.4. CSR tevékenységek 

A vállalkozások egy része komoly figyelmet fordít a jótékonykodásra, sportszervezetek, 

egyesületek, kulturális rendezvények, fesztiválok, iskolák, óvodák támogatására. A filantróp 

tevékenységek korosztálytól függetlenek, hiszen a cégek az óvodás korúaktól, az iskolásokon, 

egyetemistákon át még az időseket is sokszor segítik. Emellett egyesek nem csak az emberek 

tanulási, szórakozási lehetőségeinek bővítését szponzorálják, hanem hozzájárulnak az 

állatmenhelyek működéséhez, fenntartásához is. Az említetteken kívül egyéb területekre is 

gondot fordítanak például a környezetvédelemre vagy a helyi és környékbeli templom 

felszereltségének biztosításához.  

 

A kutatásban jelenlévő 83 vállalkozás 6,02%-áról mondható el, hogy valamilyen sportolási 

tevékenységet támogat. Két megyénél, Veszprémnél és Borsod-Abaúj-Zemplénnél, fedezhető 

fel 2-2 vállalkozás esetében a sportolási lehetőségek vagy sportesemények megszervezéséhez 

való hozzájárulás. Csongrád-Csanád megye tanulmányozása során egyik vállalkozásnál sem 

volt érzékelhető semmilyen sporttámogatási érintettség. Zala megyében pedig egyetlen cég 

érdekelt a testmozgás népszerűsítésében. A vizsgált vállalkozások olyan sportolási 

lehetőségeket vagy sporteseményeket támogattak, mint például a női röplabda, a helyi 

labdarúgás különböző korosztályainak támogatása, lovassportok népszerűsítése, illetve 

különböző csapatsportok utánpótlásnevelésére is kiemelt figyelmet fordítanak. Van olyan cég, 

43. ábra: Különböző CSR tevékenységek megjelenése a vállalkozásoknál 
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amely saját futóversenyt alapított, ahol a résztvevők női-férfi és korcsoport szerinti bontásban 

mérethetik meg magukat.  

A helyi lakosság oktatására gondot fordítók a kutatásban részt vevők csupán 6,02%-a. Szeged 

és Zalaegerszeg székhellyel rendelkező megyékben egyaránt 2-2, Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyében 1, és Veszprémben 0 vállalkozás fektet hangsúlyt a helyiek tanulási lehetőségeinek 

bővítésére, illetve a megfelelő oktatási körülmények megteremtésére. Egyesek iskolai 

tantermek vagy a tanintézményhez tartozó kollégium felújításához járultak hozzá. Emellett 

közreműködtek a határon túli magyar iskolák támogatásában. Mások segédeszközökkel, 

szerelési anyagokkal segítették a helybeli szakgimnáziumot, szakközépiskolát. Ezenfelül 

bizonyos társaságok jótékony tevékenységükből befolyt összeget az adott település iskolai 

alapítványának ajánlották fel. Habár sok esetben a támogatások az általános és középiskolákat 

érintik, vannak, akik az egyetemistákat is segítik például ösztöndíjakkal, amellyel a tehetséges 

hallgatókat segítik tanulmányaik folytatása, és szakmai fejlődésük során. 

A különböző rendezvények, fesztiválok, kulturális események felkarolása sem okoz gondot 

bizonyos vállalkozások számára. A vizsgálat alá vont vállalkozások 4,82%-a, azaz összesen 4 

cég vállal aktív szerepet ilyen jellegű alkalmak finanszírozásában. Amíg Csongrád-Csanád 

megyében található vállalkozások közül senki nem támogat évről-évre helyi rendezvényeket, 

addig Borsod-Abaúj-Zemplén és Zala megyében 1-1, Veszprém megyében 2 vállalkozás is 

pártfogolja a már hagyományossá, rendszeressé váló eseményket.  

Az egyes weblapok és közösségi oldalak tanulmányozása alatt észlelhető volt, hogy némely 

vállalkozás támogatja a szociális intézményeket, a hátrányos helyzetűeket és a Vöröskereszt 

munkáját is. Összesen 83 vállalatból 4 tevékeny e téren. Kiemelt figyelmet fordítanak a 

rászorulók, különösen a gyerekek és családjaik, illetve a hajléktalanok támogatására, ennek 

köszönhetően a rendszeres adománygyűjtés hívei. Mások nem adománygyűjtéssel, hanem a 

saját maguk által megtermelt élelmiszerekkel és zöldségekkel például paradicsommal, 

paprikával, uborkával segítik a nélkülözőket.  Sokszor a legújabb technológiák is segítségként 

szolgálnak a jótékonykodás folyamán. Egyesek a „Csodalámpás”, vagyis az életveszélyesen 

beteg gyerekek egy-egy kívánságának teljesítésében vállalnak meghatározó szerepet. 

Mindezeken kívül, érdemes megemlíteni a Vöröskereszt munkáját segítőket is, hiszen a cégek 

munkavállalói a Szeretet Sütigyárban készítenek finomságokat a szervezet javára. 

A kutatásban jelenlevő társadalmilag felelős vállalatok több mint feléről elmondható, hogy 

nagy figyelmet fordít munkavállalóira, mivel 33 azon vállalkozások száma, ahol CSR 

tevékenység valamilyen formában megjelent, és ebből 19 cégnél, vagyis 57,58%-ánál jelen van 

a munkavállalókkal szemben tanúsított felelős viselkedés. Ugyanakkor mindez a vizsgált 
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vállalkozások 22,89%-át jelenti. Zala és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében egyaránt 4-4 

vállalkozásnál volt megfigyelhető az említett tevékenység, de míg az előbbi megyében 

tanulmányozott cégek esetében ez 13,79%-ot, az utóbbi esetében 30,77%-ot jelent. Veszprém 

megyében analizált vállalkozások közül 6 (28,57%), Csongrád-Csanád megyében 5 (25%) 

folytatott munkavállalóival szemben felelős viselkedést. Mindez a különböző vállalkozások 

esetén más-más formában jelenik meg. Azonban a legtöbb esetben a munkavállalók 

egészségére, biztonságára, illetve folyamatos képzésére gondot fordítanak. A vállalkozások 

szükség esetén védőfelszerelések viselésére kötelezik a munkavállalókat, amelyeket egyben 

biztosítanak is számukra. Ugyanakkor az egészségvédelem és biztonság megteremtése 

érdekében képzések, előadások keretében igyekeznek a biztonságos munkavégzésre felhívni a 

foglalkoztatottak figyelmét. Ezzel legfőbb céljuk, hogy minimálisra csökkentsék a munkahelyi 

balesetek számát. Megfelelő figyelmet fordítanak az alkalmazottak képzésre és továbbképzésre 

is, amely lehet akár belső továbbképzés vagy külső tanfolyam is. A vizsgált vállalkozásokban 

olyan képzések jelentek meg, mint például vezetéstechnikai tréning, robotok alkalmazását, 

programozását bemutató tanfolyam. A vállalkozások egyrészt azért támogatják munkavállalóik 

oktatását, mert számukra is fontos, hogy partnereik és megrendelőik számára képzett 

munkavállalók álljanak rendelkezésre. Az újabb technológiák, technikák megismeréséhez és 

alkalmazásához elengedhetetlen a munkavállalók felkészültsége. A tanfolyamok nem csak 

kimondottan a munkához kapcsolódó képzéseket jelentenek, hanem magukba foglalnak 

önismereti tréningeket is. A képzések mellett a szakemberek folyamatos tesztelésével és belső 

ellenőrzésekkel tartják fenn a magas szintű termelési és gyártási színvonalat. A kiválasztott 

négy megyében összesen 14 vállalkozás számára kiemelkedően fontos a munkavállalók 

folyamatos oktatása. Három megyében, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád és Zala 

megyében egyaránt 3-3 cég tartja fontosnak az alkalmazottak tudásának bővítését. Azonban a 

kutatásban részt vett vállalkozások tekintetében a százalékos megoszlás sorrendben 23,08%, 

15% és 10,34%. Veszprém megyében 5, vagyis ezen a helyen elemzett vállalkozások 23,81%-

a tartja fontosnak a különböző képzési formákat. Egyes társaságok lényegesnek tartják, hogy a 

tapasztaltabb munkavállalók mellett a pályakezdők számára is lehetőséget biztosítsanak, mivel 

hatékonynak látják, a munkában jártas alkalmazottak tudásának és a pályakezdők új és egyben 

más gondolkodásmódjának keveredését. Ezen felül meghatározó, hogy az alkalmazottak 

megfelelő egyensúlyt tudjanak teremteni a magánéletük és a munkájuk között. Az utóbbihoz a 

vállalatvezetők úgy tudnak a leginkább hozzájárulni, ha különböző munkaformák lehetőségét 

biztosítják az alkalmazottak számára, illetve ha a kisgyermekes családokat is támogatják. A 

négy megyében kijelölt vállalkozások 7,23%-a törődik munkavállalóinak magánélet és munka 
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közötti egyensúlyának megteremtésével. A miskolci és veszprémi székhelyű megyében 

egyaránt 2-2, a zalaegerszegi és szegedi székhelyű megyében 1-1 cég fordít erre figyelmet. A 

kutatásban résztvevők között vannak, akik azért döntöttek a 8-16-ig tartó munkaidő mellett, 

mivel munkavállalóik 70%-a nő, így ők le tudják tenni gyermekeiket az óvodánál, iskolánál és 

4 után el is tudnak menni értük. Továbbá a nagyobb leállásokat az iskolai szünetekhez igazítva 

határozzák meg. A nyári szünet alatt dolgozók gyermekei számára biztosítanak 

gyermekfelügyeletet különböző táborok szervezésével. Bizonyos vállalkozások a munkahelyi 

gyermekszoba kialakításával is támogatják munkavállalókat, ahol a gyerekfelügyelet is 

biztosított. Az iskolás gyereket nevelő dolgozók igényelhetik az iskolakezdési támogatást is a 

cégtől. A családokat megmozgató eseményekből sincs hiány, megfigyelhetők többek között 

olyan programok, mint például családi napok, farsangi jelmezverseny, halloweeni tökfaragó 

verseny, a dolgozók gyerekei, unokái számára Mikulás ünnepség szervezése. Egyesek 

lehetőséget adnak a kisgyermekes munkavállalók számára, hogy az otthoni munkavégzés 

mellett vagy a részmunkaidős munkavégzés mellett döntsenek. Mindezeken kívül nem szabad 

megfeledkezni arról sem, hogy a vállalkozások nem csak akkor mondhatók társadalmilag 

felelősnek, ha megteremtik a biztonságos munkavégzés feltételeit, képzésekre küldik a 

foglalkoztatottakat, hanem  akkor is, ha ezeken kívül odafigyelnek arra is, hogy a 

munkavállalók a munkahelyi környezetben jól érezzék magukat, a kollégákkal tudjanak együtt 

dolgozni és egy összeszokott csapatot alkossanak. A kutatásban jelenlevő vállalkozások 

csapatépítés céljából közös sütögetéseket, kirándulásokat, Tisza-tó körüli kerékpártúrákat, és 

évzáró karácsonyi ünnepségeket szerveznek. A vizsgálat alá vont vállalkozások 4,82 %-a, azaz 

4 cég találja alapvetőnek a csapatépítő események, rendezvények megszervezését.  

A következőkben szeretnék még említést tenni a vállalatok környezetvédelemi 

szemléletmódjáról. Nem meglepő módon a kutatásban részt vevő vállalkozások közel 10%-a 

hangot ad, arról mit tesz a környezetért. A legaktívabb vállalkozások ezen a területen Zala és 

Csongrád-Csanád megyében találhatók, miközben a  miskolci székhellyel rendelkező 

megyében egyáltalán nem volt jellemző ennek a hangsúlyozása.  Elsősorban tevékenységükből 

adódóan az építőipari vállalatoknál érzékelhető a környezetszennyezés csökkentésére fordított 

figyelem, mivel ez az ágazat az energia-és erőforrás igényes szektorok közé sorolható.  Már a 

projektek megvalósítása alatt is környezetbarát eszközök és eljárások alkalmazására 

törekednek. Nagy hangsúlyt helyeznek a szelektív hulladékgyűjtésre, a hulladékok 

mennyiségének csökkentésére. Igyekeznek a csomagolási hulladékok házon belüli 

újrahasznosítására, vagy egyéb újrahasznosítási lehetőségek felkutatására, ugyanakkor 

partnerek a zöld termékek gyártásában és fejlesztésében is. A vezetőség feladatának tekinti a 



 

279 

 

menedzsment, illetve a munkavállalók környezettudatosságának fejlesztését, ráadásul üzleti 

partnereik zöldtevékenységeit is elemzik. Leginkább a megelőzésre törekednek, ugyanakkor 

vannak, akik nyomon követik, értékelik és javítják saját környezeti teljesítményüket, főként a 

légszennyezés, energiafelhasználás, hulladékkezelés és más káros hatások vonatkozásában. 

A felsorolt CSR tevékenységeken kívül egyéb megnyilvánulási formák is megemlíthetők, 

mellyel egy-egy a kutatásban részt vevő vállalatot a társadalmilag felelősök közé sorolhatunk. 

A felelős viselkedés példájaként említhető, hogy volt olyan vállalkozás, amely a helyi és 

környékbeli templomok harangvásárlását támogatta, segédkezett kápolna építésében. Mások a 

helyi kórházak gyermekosztályaira látogattak el vagy elavult, de még használható 

számítógépeket adományoztak óvodák számára, vagy az óvoda sportpályának újjászületéséhez 

anyaggal, fizikai munkaerővel és tanácsadással is hozzájárultak. A szörpöket készítő 

vállalkozás a véradók számára egy-egy üveg szörpöt ajánlott fel, ezzel is támogatva egy jó 

ügyet. 

12.5. A koronavírus idején jelentkező CSR tevékenységek 

A Magyarországot is elérő koronavírus az emberek mindennapjait megváltoztatta. Az iskolák, 

egyetemek átálltak a digitális oktatásra, a vállalatvezetők is döntés elé kerültek, hogy milyen 

formában folytatják tevékenységüket. Sok esetben, ahol megoldható volt a távmunka, home 

office lehetőségét preferálták a vállalatvezetők, de bizonyos munkakörök esetében ez 

egyáltalán nem volt megoldható. Az emberek termékek és szolgáltatások iránti igénye is 

megváltozott, melyből következik, hogy a kisebb érdeklődésnek örvendő cégeknek a 

létszámcsökkentés vagy a teljes bezárás mellett kellett dönteniük. Ezek alapján sokakban 

felmerülhet a kérdés, hogyan tudtak a vezetők felelős döntéseket hozni a kialakult helyzetben. 

A 83 vállalkozásból 16 (19,28%) weboldalon vagy közösségi oldalon található erről 

információ. Ebből összesen 14 a középvállalkozások csoportjába tartozik, míg 2 a 

kisvállalkozások közé. Ez egyben azt is jelenti, hogy a négy megyében vizsgált 

kisvállalkozások 14,29%-a, a középvállalkozások 20,29%-a tett valamit a helyi lakosságért, 

közösségekért, munkavállalóiért vagy éppen az egészségügy megsegítésért. Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében a korábbiakhoz hasonlóan ismét 4 (30,77%) vállalkozásnál figyelhető meg 

valamilyen felelős viselkedés a járvány idején. Csongrád-Csanád megyében 1 kisvállalkozás és 

1 középvállalkozás volt aktív ezen a területen, tehát az adott megyében vizsgáltak 10%-a. 

Veszprém megyében 5, a vállalkozások 23,81%-a, Zalában szintén 5, de a vállalkozások 

17,24%-a mutatott példát a felelős viselkedés területén a kialakult helyzetben. Az előbbi 5 

vállalkozásból 1 tartozott a kisvállalkozások közé, míg utóbbinál mind az 5 középvállalkozás 
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volt. Érdekesség, hogy százalékosan abban a megyében a legnagyobb a felelős vállalkozások 

aránya, ahol a 100 000 lakosra jutó fertőzöttek száma a vizsgált megyék között a legkisebb volt. 

A legfertőzöttebb csoportba sorolt Zala megyében jelentősen, majdnem fele akkora a 

pandémiás időszakban aktív vállalkozások aránya, mint a kisebb fertőzöttségű Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében. 

 

 

A járvány idején felelős 16 vállalkozásból 3 tért át teljesen az otthoni munkavégzésre, 5 esetben 

figyelhető meg a normális munkahelyen történő munkavégzés, míg vegyes foglalkoztatás 1 

cégnél volt jellemző, illetve 4 esetben megszűnt a szolgáltatásnyújtás vagy a termelés. A többi 

vállalkozásról ilyen információk nem álltak rendelkezésre. Távmunka egyedül Csongrád-

Csanád megyében nem jelent meg, a többi megyében egy-egy esetben. Zala megyében lévő 

cégnél volt megfigyelhető a vegyes foglalkoztatás, mivel az irodai munkát végző emberek a 

home office előnyeit és hátrányait élhették át, de a szakemberek munkája ebben a formában 

nem volt kivitelezhető, hiszen rájuk „terepen” volt szükség. A rendes munkahelyi körülmények 

között dolgozó vállalkozások eloszlását tekintve Csongrád-Csanád és Veszprém megyét 

tekintve 2-2, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1, illetve Zalában 0 vállalkozás választotta ezt 

a munkaformát a pandémiás időszakban. Az utóbbi esetekben a munkavállalók érdekében 

hoztak különböző óvintézkedéseket. Az egyészségvédelem érdekében a vállalkozások a 

folyamatos kézfertőtlenítés lehetőségét, személyes védőeszközök rendelkezésre állását 

biztosították. A takarítási szabályokat szigorították, kötelező higiéniás szabályokat vezettek be, 

a munkahely területén az idegenek mozgását, és a személyes érintkezéseket minimálisra 

csökkentették. A telephelyekre is kizárólag telefonos időpont egyeztetést követően lehetett 

44. ábra COVID-19 idején társadalmilag felelős vállalkozások száma 
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belépni, ezzel is csökkenteni próbálták a személyes érintkezéseket.  Az otthoni munkavégzésre 

való átállás 2-3 nap alatt megtörtént az érintett vállalkozásoknál, laptopot és mobilinternetet a 

munkavállalók rendelkezésére bocsájtottak. Ezzel a megfelelő munkavégzést is igyekeztek 

biztosítani az alkalmazottak számára. A munkaformának köszönhetően a gyermekes szülők 

rugalmasan tudták végezni munkájukat, miközben gyerekeiket felügyelték, tanították. A 

jövőben nagy haszna lehet a pandémiás időszakban megélt tapasztalatoknak és a home office 

idején kidolgozott módszereknek. Azonban nem minden szektorban tudott folytatódni a 

munkavégzés. A kutatásban lévő vállalkozások között is akadt olyan, ahol a termelést vagy a 

szolgáltatásnyújtást szüneteltetni kellett. A munkavállalók megtartása érdekében azt a döntést 

hozták, hogy a karbantartási munkálatokat például kerítésfestést, kertészkedést, takarítást a 

dolgozók végezték. Mások a rendelkezésre álló időt az alkalmazottak képzésére fordították. 

A kutatásban lévő vállalkozások közül 7 (8,43%) segítette az egészségügyet a koronavírus 

idején. Ez a tanulmányozott és SARS-CoV-2 idején társadalmilag felelős tevékenységben aktív 

cégek 43,75%-át foglalja magában. Mindegyik megyében legalább egy vállalat hozzájárult az 

egészségügy segítéséhez. Borsod-Abaúj-Zemplén, Veszprém és Zala megye esetén 2-2 cég 

tevékenysége említésre méltó. A márciusi hónap aktivitása volt a legjellemzőbb. Egyes 

vállalatok életmentő készülékek, képes diagnosztikai eszköz beszerzését szponzorálták, melyek 

a járvány idején különös jelentőséggel bírnak. Mások a mentőszolgálat számára biztosítottak 

autót, vagy az egészségügyi dolgozók élelmiszer ellátását segítették a saját maguk által 

megtermelt zöldségekkel. Illetve említésre méltó, hogy a helyi kórházba ingyenesen bekötötték 

az internetet. 

A felsoroltakon kívül egyéb olyan példamutató cselekedetek is voltak, mint például 

Vöröskereszt munkájának segítése emelőhátfalas tehergépjárművel, ingyenesen megnövelték 

az internet sávszélességet a tanév végéig, idősek otthona lakói és dolgozói számára 

gyümölcsöket: szőlőt, narancsot, grapefruitot adományoztak. 

12.6. A hipotézisek vizsgálata és eredményei 

12.6.1.  H1: Több vállalkozásnál figyelhető meg a CSR 

tevékenység a COVID-19 idején, mint a járványt 

megelőzően. 

A kutatásban jelenlevő vállalkozások weboldalainak és facebook oldalainak tanulmányozását 

követően kiválogatásra kerültek azok a vállalkozások, amelyeknél általánosságban a társadalmi 

felelősségvállalás bármely formája megjelenik, illetve azok a vállalkozások, akiknél a COVID 

idején a felelős viselkedés megfigyelhető volt. A következő eredmények születtek: 
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Forrás: saját szerkesztés 

A hipotézisem nem állja meg a helyét. Nem jelent meg több vállalkozásnál a társadalmi 

felelősségvállalás a világjárvány idején, mint amennyi vállalkozás alapvetően figyelmet fordít 

a felelős viselkedésre.  

12.6.2.  H2: A legfertőzöttebb csoportba tartozó megyében 

(Zala) a legmagasabb azon vállalkozások aránya, akik a 

világjárvány idején a legnagyobb figyelmet fordították a 

társadalmi felelősségvállalásra. 

23. táblázat: A COVID-19 idején felelős vállalkozások aránya 

Fertőzöttség 

szerint 

kialakított 

csoportszám 

Megye 

 Vizsgált 

vállalkozások 

száma 

Társadalmilag felelős 

vállalkozások száma a 

COVID idején 

Megoszlás 

1. Borsod-Abaúj-

Zemplén 
13 4 30,77% 

3. Csongrád-Csanád 20 2 10% 

2. Veszprém 21 5 23,81% 

5. Zala 29 5 17,24% 

Összesen 83 16 19,28% 

Forrás: saját szerkesztés 

A táblázat alapján megállapítható, hogy nem a legfertőzöttebb csoportba sorolt Zala megyében 

törődtek leginkább CSR tevékenységekkel a koronavírus idején, hanem a legkevésbé fertőzött 

Megye 
Társadalmilag felelős vállalkozások száma 

Társadalmilag felelős vállalkozások száma a 

COVID idején 

Kisvállalkozás Középvállalkozás Összesen Kisvállalkozás Középvállalkozás Összesen 

Borsod-

Abaúj-

Zemplén  

0 5 5 0 4 4 

Csongrád-

Csanád 
1 8 9 1 1 2 

Veszprém 2 7 9 1 4 5 

Zala 1 9 10 0 5 5 
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csoportba tartozó Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A második feltételezésem az elsőhöz 

hasonlóan nem igazolódott be. 

12.6.3.  H3: A középvállalkozások a világjárvány előtt és alatt is 

nagyobb gondot fordítottak a CSR tevékenységekre, 

mint a kisvállalkozások. 

24. táblázat: Vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának megoszlása 

Forrás: saját szerkesztés 

A 24. táblázat alapján megállapítható, hogy a feltételezés egyrésze biztosan teljesül, hiszen a 

középvállalkozások 42,03%-a, a kisvállalkozások csupán 28,57%-a aktív általában.   

25. táblázat: Vállalkozások társadalmilag felelősségvállalásának megoszlása a COVID-19 

idején 

Megye 

Kutatásban jelenlevő 

vállalkozások 
Társadalmilag felelős vállalkozások száma a COVID idején 

Kisvállalkozás Középvállalkozás Kisvállalkozás Megoszlás Középvállalkozás Megoszlás 

Borsod-

Abaúj-

Zemplén 

0 13 0 0 4 30,77% 

Csongrád-

Csanád 
4 16 1 25% 1 6,25% 

Veszprém 4 17 1 25% 4 23,53% 

Megye 

Kutatásban jelenlevő 

vállalkozások száma 
Társadalmilag felelős vállalkozások 

Kisvállalkozás Középvállalkozás Kisvállalkozás Megoszlás Középvállalkozás Megoszlás 

Borsod-

Abaúj-

Zemplén 

0 13 0 0 5 38,46% 

Csongrád-

Csanád 
4 16 1 25% 8 50% 

Veszprém 4 17 2 50% 7 41,18% 

Zala 6 23 1 16,67% 9 39,13% 

Összesen 14 69 4 28,57% 29 42,03% 



 

284 

 

Zala 6 23 0 0 5 21,74% 

Összesen 14 69 2 14,29% 14 20,29% 

Forrás: saját szerkesztés 

A 25. táblázat bizonyítja, hogy a középvállalkozások aktivitása a társadalmi felelősségvállalás 

területén a koronavírus idején is magasabb, mint a kisvállalkozásoké.  

 

Mindent összevetve a 24. táblázatot és a 25. táblázatot alapul véve a harmadik feltételezés 

beigazolódik, mivel a középvállalkozások nemcsak a vírust megelőzően, hanem a világjárvány 

alatt is nagyobb hangsúlyt helyeztek a CSR tevékenységekre, mint a kisvállalkozások. 
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13. ÖSSZEFOGLALÁS 

A szekunder kutatás során bemutatásra került a CSR kialakulása mind világ szinten, mind az 

Európai Unióban és Magyarország területén. A kutatás ezen részében a CSR definiálására is 

sor került, amely alapján megállapítható, hogy nincs egységes definíciója, nagyon sok 

formában fogalmazták meg, ez is a sokszínűségét bizonyítja. A CSR előnyei és akadályai 

mellett ismertettem a különböző CSR modelleket, dimenziókat, eszközöket. A KKV-k 

definiálását követően említésre került a magyarországi KKV-k társadalmi felelősségvállalása. 

A szekunder kutatás végén hangsúlyt helyeztem a munkavállalókkal szembeni felelős 

viselkedés különböző megnyilvánulási formáira 

A primer kutatás eredményeit összefoglalva megállapítható, hogy a vizsgált 83 kis-és 

középvállalkozás kevesebb, mint felénél, csupán 39,76%-ánál, azaz 33 vállalkozásnál jelennek 

meg a különböző CSR tevékenységek. A felelős vállalkozások weboldalainak és a Facebook 

oldalainak tanulmányozása során megfigyelhető volt, hogy általánosságban is figyelmet 

fordítanak a társadalmi felelősségvállalásra. Legnagyobb figyelmet a munkavállók kapták, 

ugyanakkor hangsúlyt helyeztek a környezetvédelemre, a helyi lakosság oktatására, a sport 

támogatására, rendezvények, fesztiválók és a kultúra támogatására is. Mindemellett nem 

feledkeztek meg a hátrányos körülmények között élők és a szociális intézményekben lakók 

segítéséről sem.   A kutatásban részt vevő vállalkozások 19,28%-a, 16 vállalkozás  felelős 

viselkedése említhető meg a koronavírus magyarországi megjelenését követően. Közülük 

voltak, akik a munkavállaóik érdekeit és egészségét szem előtt tartva a home office lehetőségét 

választották, de voltak olyan munkakörök, ahol ez nem volt megvalósítható, így az 

alkalmazottaknak a megszokott módon kellett munkájukat elvégezni, azonban az ilyen 

esetekben a munkaadó biztosított védőfelszereléseket, illetve még nagyobb figyelmet 

fordítottak a folyamatos fertőtlenítésre. Emellett voltak, akik az egészségügy és az 

egészségügyi dolgozók támogatására helyezték a hangsúlyt. A társadalmi felelősség területén 

aktív vállalkozások közel fele volt csak aktív a hazánkban is kialakult pandémiás helyzetben. 

Ez alapján az első hipotézisem nem igazolódik be, mert a járvány hatására nem nőtt meg a  

felelősen viselkedő vállalkozások száma.  A második feltételezésem sem állta meg a helyét, 

mely szerint a legfertőzöttebb csoportba sorolt Zala megyében vizsgált vállalkozások nagyobb 

arányban aktívabbak a felelősségvállalás területén, mint a kevésbé fertőzött csoportba sorolt 

megyék. Ez alapján nem mondható ki, hogy minél nagyobb a fertőzöttség, annál nagyobb a 

társadalmi felelősségvállalás megjelenése. A vártnak megfelelően a harmadik feltételezés 

beigazolódik, hiszen mind a járvány előtt, mind a járvány idején a középvállalkozások nagyobb 
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hangsúlyt fektettek a CSR tevékenységekre. A kutatási célomat elértem, hiszen megtudtam, 

hogyan alakult vállalatok CSR tevékenysége a COVID-19 idején.  A pandémia előtti 

időszakhoz képest nem volt több, azon vállalkozások száma, akik a társadalmi 

felelősségvállalás területén tevékenyebbé váltak, azonban több helyen említették az 

egészségügyi dolgozók és az egészségügy különböző eszközökkel való támogatását, mint a 

COVID-19 megjelenését megelőzően. 

További kutatási lehetőségek rejlenek a kis-és középvállalkozások CSR tevékenységeinek 

megfigyelésében 2020. szeptember utáni időszakában, a koronavírus második hullámának 

tetőzésének idején.
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KIVONAT 

A projektek számának drasztikus növekedésével napjaink vállalatai mindinkább az úgynevezett 

multiprojekt szemléletet részesítik előnyben. Ennek jellemzője, hogy egyszerre több, 

párhuzamosan futó projekt áll végrehajtás alatt, amelyek gyakran eltérő célokkal 

rendelkezhetnek és közös, szűkös erőforrásokért versengenek. Ez a versenyhelyzet sokszor a 

projektek nem várt csúszásához, illetve az erőforrások nem hatékony kihasználásához vezet. 

A kutatásom során megvizsgálom, hogy a mátrixos projekttervezési módszerek hogyan 

alkalmazhatók a különálló projektek tervezéseinek összehangolására. Továbbá vizsgálom, 

hogy genetikus algoritmus, illetve Monte Carlo szimuláció segítségével hogyan lehet a létező 

projekttervekből minden projekthez olyan ütemezést előállítani, amely a projekt saját céljai 

mellett figyelembe veszi a multiprojekt többi projektjének céljait is, és a vállalati érdekeket 

leginkább támogató ütemezést készíti el. Illetve a kapott eredményeket összehasonlítom egy 

olyan módszer eredményeivel is, amelyet szoftveres támogatás nélkül is meg lehet valósítani.  

A kutatásom során elkészítettem egy olyan paraméterezhető modellt, amely a projekt adatait 

felhasználva becslést ad a projekt mérföldköveinek csúszási költségére. Ezt a modellt 

felhasználva az ütemezéseket úgy állítottam elő, hogy a csúszások költségének, illetve a 

kihasználatlan erőforrások költségének összege vállalati szinten a lehető legkevesebb legyen. 

A kutatásom eredményeként rámutatok, hogy mind genetikus algoritmus, mind Monte Carlo 

szimuláció segítségével több, mint 25%-os javulás érhető el a szoftveresen nem támogatott 

módszerhez képest. További eredményként elmondható, hogy a genetikus algoritmus a Monte 

Carlo szimulációnál jobb ütemezést tud előállítani lényegesen rövidebb futási idő alatt. 

Jelen kutatás gyakorlati hasznaként elkészítettem egy olyan szakértő rendszert, amely az egyes 

projekt mátrixos projektterveit felhasználva genetikus algoritmus segítségével előállítja a 

vállalati érdekek szerint legjobb projekt-ütemezéseket. A szakértő rendszer paraméterezhető, 

így a működése tetszőleges vállalati igényekre is személyre szabható. 

Kulcsszavak: 

multiprojekt ütemezés, mátrixos projekttervezés, genetikus algoritmus, veszteségköltségek 
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BEVEZETÉS 

A projektmenedzsment fejlődése már évtizedek óta zajlik, és a jelentősége a globalizáció és a 

technológiai fejlődés miatt napról napra nő. Ennek következtében a területet folyamatosan 

növekvő tudományos érdeklődés övezi (Meredith et al. 2011, Turner 2014). A technológiai 

fejlődés és a vevői igények gyors változása miatt egyre több tevékenység projekteken keresztül 

valósul meg (Maylor et al. 2006). A szervezetek méretének folyamatos növekedésével, illetve 

az ebből adódó projektek számának növekedésével egyre több vállalat az úgynevezett 

multiprojekt szemléletet részesíti előnyben. Ennek a környezetnek a legfőbb jellemzője, hogy 

több projekt párhuzamosan fut egymással és azonos szűkös erőforrásokért versenyeznek 

egymással. Ez a környezet különösen jellemző a szoftverfejlesztéssel foglalkozó vállalatokra. 

Ebben a környezetben egy projektmenedzserhez általában több projekt tartozik és egy mérnök 

több projekten is dolgozik egyszerre. 

Ebből adódóan a projektek tervezése és végrehajtása során nem csak az egyes projektek 

igényeinek különálló vizsgálata, hanem a projektek közti kapcsolatokat is vizsgálnunk kell. A 

szoftverfejlesztést vezető projektmenedzsereknek egyre nagyobb kihívást jelent a projektjeik 

hatékony tervezése az egymásnak ellentmondó vevői és vállalaton belüli igények miatt. A 

limitált erőforrásokért folyamatos harc zajlik a vállalaton belül, ami növeli az egyes projektek 

kockázatait és sok esetben a különböző projektek eltérő projektcéljai miatt néhány projekt 

megvalósítása lehetetlen feladatnak bizonyul. Ahhoz, hogy a projektmenedzserek ezeket a 

szűkös erőforrásokat kezelni tudják, rendelkezniük kell a megfelelő információkkal és 

projekttervekkel a multiprojekten belül futó összes projektről. 

Motiváció és a kutatás célja 

A projekt menedzser karrierem során két olyan szoftverfejlesztéssel foglalkozó vállalatnál 

dolgoztam, ahol mátrix struktúrában multiprojekteken dolgoztak. Mindkét vállalatnál 

folyamatos problémát jelentett a projektek rendszeres csúszása és az ebből következő vevői 

elégedetlenség. A csúszás oka a legtöbb esetben az erőforrások szűkösségéből adódott. Mivel 

minden projekt menedzser célja az volt, hogy a saját projektje időben elkészüljön, ezért a 

projektek egymással versenyeztek ezekért a szűkös erőforrásokért. Ez a legtöbb esetben az 

erőforrások nem ideális elosztásához vezetett. Ennek a versengésnek az oka az volt, hogy az 

egyes projektek tervezésénél nem vették figyelembe a többi projekt létezését, tehát nem 

multiprojektként kezelték őket. Ebből következett, hogy bár önmagában minden projekt 

tervezése végrehajtható tervet eredményezett, nem vette figyelembe, hogy a feladataihoz 
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szükséges erőforrások ténylegesen rendelkezésre állnak-e az adott időintervallumban. Ennek 

meghatározását az is nehezítette, hogy projektenként eltérő tervezési módszereket használtak, 

így a projektek terveit még manuálisan és nehéz volt egymás mellé tenni.  

Mivel az erőforrásütközéseket a tervezés során nem fedezték fel és vették figyelembe, ezért 

ezek csak akkor derültek ki, amikor már el kellett volna kezdeni az adott feladatot, de nem volt 

rá szabad erőforrás. Ilyenkor már a csúszás garantált, hiszen a legtöbb esetben nagyon szoros 

határidők vannak szabva az eredeti tervek alapján. Amellett, hogy az ilyen ütközések projekt 

csúszásokhoz vezetnek, a feloldásuk sok befektetett erőforrást kíván menedzsment oldalról, 

ami extra költségekkel jár a vállalat számára. 

A projektek csúszásának okát tehát két fő okra tudtam visszavezetni. Az egyik ok, hogy a 

különböző projektek különböző tervezési módszereket használnak, ezért a projektek közös 

tervezése nem megvalósítható. A másik pedig, hogy a projektek ütemezése során nincs 

figyelembe véve az erőforrások rendelkezésre állása.  

A második problémát kicsit távolabbról is megvizsgálva felmerült bennem a kérdés, hogy a 

multiprojekt ütemezése milyen módszerrel zajlana? A gyakorlatban az egyes projektek 

ütemezését a legtöbb esetben a projektmenedzser készítette el a tapasztalatára támaszkodva. Ez 

a módszer viszont nem ad lehetőséget az erőforrások rendelkezésére állásának vizsgálatára, 

hiszen ezek az információk egy mátrix struktúrában működő vállalatnál nem érhetők el projekt 

szinten. Tehát szükség van egy olyan ütemezési módszerre, amely lehetőséget ad a multiprojekt 

ütemezésére úgy, hogy a projekten belüli feladat-függőségeket, a projektek határidejét és a 

vállalati szinten elérhető erőforrásokat is figyelembe veszi.  

A vállalatok célja a projektek időben való befejezése mellett a rendelkezésre álló erőforrások 

hatékony kihasználása is. Ennek oka, hogy az erőforrások költsége, azaz a bérköltség teszi ki a 

szoftverfejlesztő cégek kiadásainak a nagy részét. Ha a rendelkezésre álló erőforrásokat nem 

tudja hatékonyan kihasználni egy vállalat, akkor a profitabilitása is csökkeni fog. Ezt a 

hatékonyságot lehetett vizsgálni mindkét vállalatnál különböző módszerekkel, viszont a 

befolyásolásukra nem volt lehetőség.  

Az előbbiek alapján megfogalmaztam három olyan problémát, amire a dolgozatomban 

megoldást keresek. 

P1: A vállalton belül eltérnek a projektek tervezési módszerei. 

P2: A projektek ütemezésénél nem veszik figyelembe az erőforrások rendelkezésre állását.  

P3: A projektek ütemezése nem veszi figyelembe az erőforrások hatékony kihasználását. 

Ezen problémák alapján két olyan kutatási kérdést fogalmaztam meg, amelyekre a 

dolgozatomban választ keresek. 
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K1: Milyen egységes projekttervezési módszert célszerű használni multiprojekt környezetben? 

K2: Milyen ütemezési módszert lehet használni, ami figyelembe veszi a projektek határidejét 

és függőségeit, illetve lehetőséget ad az erőforrások hatékony kihasználására is?  
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1. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

1.1 Projektmenedzsment 

A projektmenedzsment ismertetése előtt fontos, hogy szétválaszuk a projekt és a 

projektmenedzsment fogalmát. Görög Mihály értelmezésében (Görög, 2002) a projekt minden 

olyan egyszeri és komplex feladat, tevékenység végrehajtása egy szervezet számára, amelynek 

teljesítési időtartama (kezdés és befejezés), valamint teljesítésének költségei (erőforrások) 

meghatározottak, és egy definiált cél (eredmény) elérésére irányul.  

A PMI szerint (PMI, 2017) a projekt egy időben behatárolt erőfeszítés egy egyedi termék, 

szolgáltatás vagy eredmény létrehozása céljából. A projekteket szokás az úgynevezett 

projektháromszög segítségével leírni. Ebben a háromszögben a három csúcs a három különböző 

elsődleges projektcélt jelöli: 

 Költségkeret 

 Időtartam 

 Eredmény 

Görög (Görög, 2002) szerint ez a három tényező minden projektet behatárol és köztük 

kölcsönös összefüggés áll fenn. Csökkenthetjük az időtartamot a költségkeret növelésével, vagy 

az eredmény (minőség) csökkentésével. Ugyanígy csökkenthetjük a költségkeretet is az 

időtartam növelésével vagy az eredmény csökkentésével.  

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a projekt egy előre meghatározott cél érdekében 

(gazdasági, műszaki, hatalmi, emberi) egy előre meghatározott költség- és időkereten belül 

elvégzendő tevékenység. A projekt és a projektmenedzsment közti különbség, hogy míg a 

projekt adott célok elérése érdekében jött létre, addig a projektmenedzsmentet tekinthetjük a 

felhalmozott tudás, képességek, technikák és eszközök felhasználásának a projekt 

követelményeinek elérésének céljából (PMI, 2017).    

1.2 Multiprojekt menedzsment jellemzői  

A projektmenedzsment az egyedülálló, vagy sorosan egymást követő projektekkel foglalkozik, 

de már húsz évvel ezelőtt is nehéz volt olyan vállalatot találni, ahol a projektek nem egymást 

átfedve, egy időben futnak (Abdel-Hamid, 1993, Maio et al. 1994, Pillai et al. 2002, Elonen & 

Artto 2003) 

Fontos különbséget tenni a multiprojekt, a program és a projekt portfólió definíciója között. A 

PMI definíciója alapján (PMI, 2017) a program olyan összefüggő projektek, részprojektek és 
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egyéb tevékenységek csoportja, amelyek közös irányításával olyan előnyök érhetők el, amelyek 

nem lennének lehetségesek, ha külön kezelnénk őket. A program a multiprojektek egy speciális 

esetének tekinthető, ahol a részprojektek egy közös célt szolgálnak.  

A projekt portfólió olyan projektek, programok, részportfóliók és egyéb tevékenységek 

csoportja, amik egy közös stratégia cél elérését szolgálják. Ezért a portfóliók célja sokszor 

változik, ahogy az adott vállalat stratégiai célja is változnak. A projekt portfólió és multiprojekt 

között sok hasonlóság fedezhető fel, de fontos különbség, hogy míg a portfóliók mindig egy 

adott stratégia cél elérését szolgálják, addig a multiprojektek részprojektjeinek nem feltétlen 

kell egy közös stratégiai célt támogatniuk. A multiprojekt tehát olyan részprojektek csoportja, 

amelyek egymással párhuzamosan és közös erőforrásokon osztozva futnak.   

1.3 Multiprojekt menedzsment kihívásai 

Az olyan szervezeteknél, ahol multiprojekt környezet jön létre a menedzsereknek új 

kihívásokkal kell szembenézniük (Elonen & Artto, 2003). Habár első ránézésre jó módszernek 

tűnhet a multiprojekt egy nagy projektként való kezelése, ezzel a módszerrel kapcsolatban 

azonban több kutatás is problémák sorát azonosította (Abdullah & Vickridge, 1999). Turner 

szerint (Turner et al. 2009) a problémák egy részét a különböző részprojektek közötti 

információáramlás hiánya okozza. Egy ilyen környezetben a projektmenedzsereknek 

alkalmazkodniuk kell a gyakran ellentmondó igényekhez és a közös, korlátozott 

erőforrásokhoz. A multiprojekt menedzsment feladata, hogy ne csak az egyes projektek 

optimális kimenetére törekedjen, hanem arra, hogy a részprojektek összessége a lehető 

legnagyobb pozitív hatást érje el a vállalat számára.  

Az egyik leggyakrabban előforduló probléma az erőforrások szűkössége. Ebben az esetben 

bizonyos erőforrásokból nem áll rendelkezésre elég, hogy az összes projekt igényeit kielégítse. 

Ilyenkor konfliktus keletkezik a különböző projektérdekek között, és ha nincs egy 

meghatározott projekt prioritás lista, akkor hosszas tárgyalások során kell eldönteni, hogy 

melyik projekt feladatait halasztják el. Ezek a szituációk sajnos mindennaposak és azért 

keletkeznek, mert a projektek tervezéseinél nem veszik figyelembe a többi projekt 

erőforrásigényét az adott erőforrásra. Ennek az az oka, hogy általában minden projektet eltérő 

módon, eltérő eszközökkel terveznek és az információáramlás nincs biztosítva köztük. A 

projektek közti információáramlás hiányában ez az erőforrásütközés túl későn derül ki, ami 

miatt a vállalatot extra költségek érik. Ez a szituáció a legtöbb esetben elkerülhető azzal, ha a 

vállalat rendelkezésére áll egy olyan projekttervezési rendszer, amiben az összes projekt 
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feladatait és a hozzájuk tartozó erőforrásokat feltűntetik, de ennek megvalósítása egy agilis 

környezetben, ahol a feladatok és azok hossza folyamatosan változik nem egyszerű feladat. 

A multiprojekt menedzser feladatait az is megnehezíti, hogy a projektek közötti prioritás 

folyamatosan változik, ahogy új projektek indulnak és érnek véget, vagy ahogy a vállalat 

stratégiai céljai változnak. Szintén a projektmenedzser feladata, hogy ezeket a prioritásokat 

hatékonyan kommunikálja a projekteken dolgozók felé.  

1.4 Projektek tervezése 

A tervezési folyamat a projektmenedzsment központi részét képezni. A PMI meghatározásában 

(PMI, 2017) a tervezés a célok definiálását és finomítását jelenti. Egy jó projekttervnek 

tartalmaznia kell a projekt során elvégzendő feladatok listáját és időtartamát, illetve ezen 

feleadatok közti összefüggéseket is. Továbbá fontos meghatározni azt is, hogy melyik feladat 

elvégzéséért ki lesz a felelős. A terv elkészítésén túl érdemes a feladatokhoz sikerkritériumokat 

meghatározni, amik definiálják, hogy egy feladat mikor tekinthető késznek, ezzel elkerülve az 

esetleges félreértéseket.  

A tervezési folyamat egy lényeges eleme az elkészült terv ábrázolása, amely szemlélteti a 

feladatok logikai sorrendjét. Egy ilyen módszer az időtervezésben széles körben használt 

ábrázolási módszer a Gantt-diagram. A tevékenységek közötti kapcsolatok megjelenítésére 

használhatunk hálódiagrammot is, ahol már van lehetőségünk olyan kapcsolatokat is ábrázolni, 

amik adott valószínűséggel következnek be. Ez a tulajdonság különösen hasznos tud lenni olyan 

projekteknél, ahol nem láthatók pontosan előre a tevékenységek. Az ilyen projektek gyakoriak 

a K+F területen. További előnye a hálódiagrammoknak, hogy a tervezés független a 

tevékenységek időbeli lefolyásától. Ezáltal a tervezést szétbonthatjuk logikai tervezésre, illetve 

időtervezésre. 

A hálótervezés mellett egy másik ismert logikai tervezési módszer a mátrix alapú tervezés. 

Ennek az alapja, hogy a gráfok ábrázolhatók mátrix formában is, ezáltal például egy 

hálótervezés során kialakított gráf is felírható ebben a formában. A két legismertebb mátrix az 

adjacencia- és az incidenciamátrix.  

Az incidencia vagy más szóval élmátrix azt fejezi ki, hogy a gráf élei miként illeszkednek a 

gráf csúcsaihoz. A gráf élei az oszlopokban, a csomópontjai a sorokban szerepelnek. Irányított 

gráf esetén 1 jelöli az él kezdőpontját, míg -1 az él végpontját minden oszlopban.  Az adjacencia 

azaz csúcsmátrix egy kvadrikus mátrix, amelynek aij eleme jelöli az i és j közti i kezdőpontú 

élek számát. Az átlóban elhelyezkedő érték jelöli a hurokélt. Ezt a féle jelölés általában jobban 

kedvelt az élmátrixal szemben.  
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A bináris DSM mátrix az élmátrixhoz hasonlóan egy négyzetes mátrix, amely soraiban és 

oszlopaiban ugyanolyan sorrendben tartalmazza az elemeket. A diagonálison kívüli cellákban 

pedig az elemek közti kapcsolatot jelöli tetszőleges szimbólummal. Általában a sorok jelölik a 

bemeneteket és az oszlopok a kimeneteket. Ha a mátrix szimmetrikus, akkor a kapcsolat iránya 

nem fontos. Ez esetben egy irányítatlan gráfot kapunk (Browning, 2010). A projekttervezésnél 

célszerű meghatározni a rákövetkezés irányát, ezért a továbbiakban csak aszimmetrikus 

mátrixokról lesz szó. A DSM nem engedi meg a hurokélek jelenlétét. Ez a projekttervezésben 

egy logikus megkötés, hiszen ez azt jelentené, hogy az adott tevékenység saját magától függene. 

A Numerikus DSM mátrix a bináris változatának egy továbbfejlesztése, amely részletesebb 

információt nyújt az elemek kapcsolatáról. Lényege, hogy egy tetszőleges szimbólum helyett, 

különböző számértékekkel jelöli az összefüggéseket. Ezek az értékek lehetnek például 

szintszámok (Steward, 1981) vagy fontossági osztályok, amik a függőség erősségét határozzák 

meg (Eppinger, 1994). A DSM előnye a hálótervezési módszerekhez képest, hogy tömör 

vizuális megjelenítést és elemzési lehetőséget biztosít, továbbá alkalmas az iterációk és 

visszacsatolások kezelésére. 

A sztochasztikus hálótervezési módszer (SNPM) különlegessége, hogy a bizonytalanságok 

kezelésének kiterjesztésével képes a tevékenységek közötti rákövetkezési sorrend 

bekövetkezési valószínűségeinek figyelembevételével a lehetséges lefutási variációk 

kezelésére. Ilyenkor minden függőséghez tartozik egy valószínűségi érték is, amely a függőség 

bekövetkezésének valószínűségét jelöli. Ezt tekinthetjük a tevékenységek közti függőség 

erősségének is. Ezek az értékek valószínűségi változók. Ezáltal felírható az összes lehetséges 

projektterv halmaza, amelyből az adott célfüggvény szerint (legkevesebb költség, legrövidebb 

idő, stb.) meghatározható az optimális projektterv. (Kosztyán et al. 2008). 

Sztochasztikus tervezéskor csak olyan gráf használható, amely irányított, körmentes és 

többszörös, illetve hurokéleket nem tartalmaz. A kapcsolatok erősségét -1 és 1 közötti valós 

szám jelöli. Ha a kapcsolat erőssége A és B között abszolút értékben 1, akkor 100% annak a 

valószínűsége, hogy a két tevékenység függ egymástól. 

A Projekt Szakértői Mátrix (PEM) a DSM-hez hasonlóan egy olyan nxn-es mátrix, amelynek 

soraiban és oszlopaiban azonos sorrendben helyezkednek el a projekt során elvégzendő 

tevékenységek. A mátrix fő átlójában találhatók a tevékenységek előfordulásának 

valószínűségei, míg az átlón kívüli cellák értékei az SNPM-hez hasonlóan a 

kapcsolaterősségeket mutatják. Ezáltal a PEM is lehetőséget biztosít az SNPM-hez hasonlóan 

az összes lehetséges projektterv felírására. 
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A Project Domain Mátrix (PDM) a PEM egy továbbfejlesztett változata. A PDM egy nxm-es 

mátrix, ahol n a tevékenységek száma és m=n+t+c+r, ahol t a tevékenységek lehetséges 

hosszának a száma, c a lehetséges direkt költségek száma és r a lehetséges erőforrások száma. 

A mátrix négy elkülöníthető tartományból épül fel (Kosztyán, 2015). 

Az első tartomány a logikai tartomány (LD), amely megegyezik a korábban bemutatott PEM-

el. A második az idő tartomány (TD), amely egy nxt méretű mátrix. Ha t=1, azaz minden 

tevékenység hossza meghatározott, akkor azt mondjuk, hogy TD determinisztikus. De egy 

tevékenység hossza több paraméterrel is meghatározható, például minimum, maximum, és 

átlagos hossz. Ezesetben t ezen paraméterek számát jelöli és ilyenkor azt mondjuk, hogy TD 

sztochasztikus.  

A költség tartomány (CD) egy nxc méretű mátrix, ahol c a lehetséges költségparaméterek 

száma. Amennyiben a költség egy paramétertől függ, akkor CD determinisztikus, ellenkező 

esetben sztochasztikus.  

Az utolsó tartomány az erőforrás tartomány (RD). Ez egy nxr méretű mátrix, ahol t a lehetséges 

erőforrások száma. Ez feltételezi, hogy minden tevékenységnek maximum r különböző 

erőforrásigénye lehet. A különböző erőforrásokat r1, r2, .., rk jelöli. Ha minden erőforrásigény 

leírható egy értékként, akkor RD-t determinisztikusnak tekintjük és r=k. Az erőforrások 

leírhatók idő-erőforrás függvényben is, vagy különböző fuzzy technikákkal is. Ilyenkor a 

minimum és maximum erőforrás igényt is feltűntetjük és azt mondjuk, hogy RD sztochasztikus. 

A PDM-et akkor tekintjük determinisztikusnak, ha TD, CD és RD is determinisztikus, 

ellenkező esetben a PDM sztochasztikus. A PDM segítségével lehetőségünk van egy adott 

projekt tervezése során leírni a tevékenységek közötti kapcsolatok valószínűségeit, az adott 

tevékenységek bekövetkezési valószínűségeit vagy prioritásait, illetve a tevékenységekhez 

tartozó különböző erőforrás, idő és költségigényeket. Ezáltal a PDM egy széles körben 

használható eszközt ad a projektek tervezésére.  

1.5 Projektek ütemezése 

A projektütemezésről általánosságban elmondható, hogy korlátos erőforrásokat rendel 

tevékenységekhez és a tevékenységeket időben elhelyezi. Projektek ütemezésének több eltérő 

célja is lehet. A leggyakoribb célfüggvények általában a költség minimalizálás vagy a projekt 

hosszának minimalizálása, de előfordulhatnak ezen kívül más célfüggvények is, mint például 

kiegyenlített erőforrás kihasználtság vagy bármilyen vállalat specifikus cél is. Az ütemezés 

eredményét általában Gantt diagramon szokták megjeleníteni. 
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Ezeket az ütemezéseket a gyakorlatban sokszor manuálisan korábbi tapasztalatokra alapozva 

csinálják a projektmenedzserek. Ez kisebb projekteknél jó hatékonysággal tud működni, de 

nagyobb vagy multi-projekteknél nagyon sok időt vesz igénybe és sokszor nem vezet ideális 

megoldáshoz. Az ütemezési feladatok összetettsége és sokrétűsége miatt a terület aktívan 

kutatott volt az elmúlt évtizedekben.  

Habár léteznek olyan algoritmikus megoldások, amik a teljes problémateret bejárva megtalálják 

az adott célfüggvény szerinti optimális ütemezést, ezek nehezen vagy egyáltalán nem 

használhatók nagyobb méretű projektek esetén az exponenciálisan növekvő futási idő és 

számítási kapacitás miatt. A leggyakrabban használt megoldások különböző heurisztikákat, 

vagy meta-heurisztikákat alkalmaznak, hogy rövid időn belül egy elfogadhatóan jó 

megoldáshoz jussanak. Ezek az algoritmusok három lépésből állnak. Először valamilyen 

szabály alapján sorbarendezik a tevékenységeket, majd ebből a rendezett listából készítenek 

egy kezdeti ütemezést és ezt több iteráción keresztül javítják, amíg el nem érnek egy 

meghatározott megállási kritériumot. 

Az egyik korai ütemezés javító technikát Li és Willis mutatta be a 90-es években (Li & Willis, 

1992) és Forward-backward scheduling (FBD) névre hallgat. Egy hasonló módszert mutatott 

be Valls is (Valls et al., 2005) Justification schemes néven. Habár ezek a heurisztikák sokszor 

rövid idő alatt jó megoldásokat tudtak találni, nem lehetett garantálni, hogy minden esetben jó 

vagy akár elfogadható megoldáshoz vezetnek. A legnagyobb hátrányuk az volt, hogy nem 

tudnak alkalmazkodni az adott projekt sajátosságaihoz. Ez felvetette az igényt olyan 

algoritmusokra, amik tudnak tanulni a korábbi iterációkban szerzett tapasztalataikból és ezáltal 

széles körben tudnak jó megoldásokat generálni. Ezek a meta-heurisztikus algoritmusok 

jobbnak bizonyultak a heurisztikus társaiknál és az elmúlt évtizedekben több ilyen algoritmus 

és széles körben elterjedt és aktívan használják őket különböző projektmenedzsment 

szoftverekben.  

Egy ilyen algoritmus a Particle swarm optimization (PSO), amelyet Kennedy és Ebenhart 

mutatott be (Kennedy & Ebenhart, 1995), mint matematikai reprezentációja a csapatban repülő 

madaraknak. Az ütemezés egy lehetséges megoldását egy úgynevezett részecske reprezentálja, 

amely n darab komponensből áll. Vt
ij jelöli az i részecske j komponenségek sebességét a t 

iterációban és Xt
ij jelöli az i részecske j komponensének pozícióját t iterációban. Az iterációk 

során a részecskék figyelembe veszik a saját maguk által ismert legjobb megoldást, illetve az 

összes részecske által ismert legjobb megoldást is és ez alapján változtatják a mozgásukat a 

problématérben. 
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Az Ant colony optimization (ACO) egy multi-ágens alapú technika amelyet Dorigo mutatott be 

(Dorigo, 1992). Az algoritmust a hangyák ételkereső mechanizmusa ihlette. A hangyák 

kommunikációra feromont használnak. Amikor egy hangya ételt talál, akkor a kolóniához 

visszatérve az úton feromon nyomokat hagy, hogy a kolónia többi tagja ezt követve odataláljon 

az ételhez. Ezek a feromon nyomok az idő előrehaladtával elhalványulnak, ezáltal egy adott 

időben a legrövidebb útnak lesz a legerősebb a nyoma, így vezetve a legrövidebb úton a 

hangyákat az ételhez. Ezt az elvet sikeresen alkalmazták többféle ütemezési feladat 

megoldására is (Lo et al., 2008, Xing et al., 2010). Habár az ACO a legtöbb esetben nem 

teljesített jobban más meta-heurisztikus algoritmusoknál, nagyméretű problémák esetén 

kimutathatóan jobb eredményt tudott elérni. 

Talán a leginkább elterjedt meta-heurisztikus algoritmus projekt ütemezésre a genetikus 

algoritmus (GA). Ezt a módszert Holland (Holland, 1975) fejlesztette ki, mint a természetben 

megfigyelhető evolúció egy egyszerűsített változata. A lehetséges megoldások úgynevezett 

egyedeként jelennek meg és ezek az egyedek alkotják a populációt. Az egyedek jóságát a 

fittnesz függvény határozza meg. Az algoritmus célja, hogy az egyedeket különböző módon 

keresztezve és mutálva új egyedeket hozzon létre, majd ezen egyedek közül a fittnesz függvény 

alapján valamilyen kiválasztási módszerrel új populációt hozzon létre. Ez a folyamat addig 

zajlik, amíg egy előre meghatározott megállási kritériumot el nem ér az algoritmus. Ütemezés 

esetén a populáció egyedei lehetséges ütemezéseket reprezentálnak. A kezdeti populáció elemei 

általában véletlenszerűen vagy valamilyen prioritási szabály alapján vannak meghatározva és a 

fittnesz függvényt az ütemezés céljai alapján határozzák meg.  

A keresztezés általában két egyed között történik, ezeket hívjuk szülőknek. A keresztezés során 

két új egyed képződik, ezeket hívjuk utódoknak. A szülőkben egy vagy több vágási pontot 

határoznak meg és ezen pontok mentén keresztezik az egyedeket. Egy elterjedt megoldás két 

keresztezési pont kiválasztása, ahogy ezt Shadrokh és Kianfar (2007) is tette. Ezek a pontok 

megegyeznek mindkét szülőben. A két pont közti tevékenységek sorrendje változatlan marad, 

míg az előtte és utána lévő tevékenységek sorrendje a másik szülő adott tevékenységekre való 

sorrendje alapján változik. A keresztezés után az utódokra egy adott valószínűséggel mutációt 

alkalmazunk. A mutáció célja, hogy tevékenységek olyan sorrendje is megjelenhessen az 

utódokban, amely egyetlen szülőben sem volt jelen. 

A szelekció célja az utódokkal megnövelt populáció eredeti méretre való csökkentése 

valamilyen módszer alapján. Egy lehetséges módszer például a legnagyobb fittnesz értékkel 

rendelkező egyedek továbbvitele a következő generációba, de elterjedt módszer a 
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bajnokságszerű kiválasztás is, ahol az egyedeket véletlenszerűen párba állítják és a kettő közül 

a jobb fittnesz értékkel rendelkező jut tovább a következő generációba.  

A mutáció valószínűsége, a kezdeti populáció mérete és az iterációk száma mind az algoritmus 

paraméterei, amit a megoldandó probléma alapján célszerű beállítani. A paraméterek 

meghatározására egy jó módszer, ha megvizsgáljuk, hogy adott paraméterekre az iterációk 

során milyen legjobb fittnesz értéket kapunk. 

 

45. ábra: Nem konvergáló optimalizálás 

 

A 45. ábraán a legjobb egyed fittnesz értéke még az utolsó iterációban is változik. Ilyenkor 

nagy a valószínűsége, hogy több iteráció esetén még jobb megoldást is lehetne találni. Ebben 

az esetben célszerű az iterációk számát, vagy a populáció méretét növelni. 

Ha a fittnesz értékek az első pár iteráció után nem változnak, akkor vagy gyorsan megtaláltuk 

az optimális megoldást, vagy pedig lokális optimumba ragadt az algoritmus. Ebben az esetben 

célszerű megnövelni a mutáció esélyét, vagy csökkenteni a populáció méretét, illetve az 

iterációk számát a futási idő csökkentésének érdekében.  

A 46. ábra egy olyan elméleti helyzetet mutat, amikor a fittnesz érték már a 4. iteráció után nem 

javul. Ebben az esetben lehetséges, hogy túlságosan lecsökkent a populáció diverzitása és 

lokális optimumot találtunk. Ilyenkor célszerű megnövelni a mutáció esélyét és újra futtatni az 

algoritmust.  
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46. ábra: Korai konvergálás 

 

A Kolisch és Hartmann által elvégzett kutatás alapján (Kolisch & Hartmann, 2006) a különböző 

genetikus algoritmusok a legtöbb esetben legjobban teljesítő meta-heurisztikus algoritmusok. 

Az elmúlt években a genetikus algoritmust multiprojektek ütemezésére is elkezdték használni. 

Goncalves (Goncalves et al. 2008) egy erőforrás limites multiprojekt környezetben vizsgálta a 

genetikus algoritmus alkalmazhatóságát. A kutatása során megállapította, hogy az általa 

készített genetikus algoritmus alkalmas volt a multiprojekt ütemezésére és részletesen vizsgálta 

a genetikus algoritmus paramétereinek hatását az eredményre. A célfüggvényében azt vizsgálta, 

hogy a multiprojekt részprojektjei elkészültek-e a megadott határidőre, illetve a projekt 

tervezett hossza mennyiben tért el a megvalósult hosszától. Az eredményeit mesterségesen 

generált projekteken tesztelte. Hasonló kutatásokat végzett Kumanan (Kumanan et al. 2006) és 

Man (Man et al. 2008) is. Az ő esetükben az ütemezés célja az volt, hogy a multiprojekt teljes 

hosszát minimalizálják. Viszont a kromoszóma ábrázolásában más megközelítést alkalmaztak, 

mint Goncalves. Mindketten arra az eredményre jutottak, hogy az általuk elkészített genetikus 

algoritmus megbízhatóan meg tudta oldani a problémát és átlagosan jobb eredményt tudott 

előállítani, mint más ütemezési algoritmusok. 
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2 GYAKORLATI RÉSZ 

2.1 Probléma leírása 

A szakirodalmi áttekintés során megvizsgáltam különböző projekttervezési és ütemezési 

módszereket. Ezek alapján a korábban felvetett kutatási kérdéseimre az alábbi feltételezésekkel 

éltem. 

K1: Milyen egységes projekttervezési módszert célszerű használni multiprojekt környezetben? 

F1: Mátrixos multiprojekt tervezési technika segítségével az egyes részprojektek tervei 

összehangolhatók. 

K2: Milyen ütemezési módszert lehet használni, ami figyelembe veszi a projektek határidejét 

és függőségeit, illetve lehetőséget ad az erőforrások hatékony kihasználására is?  

F2: Genetikus algoritmus segítségével előállítható olyan ütemezés, amely figyelembe veszi az 

egyes projektek igényeit és vállalati szinten ideális erőforrás kihasználtságot eredményez. 

A kutatásom során szeretném figyelembe venni, hogy a javasolt megoldás vagy módszer 

megvalósítható legyen az adott vállalat környezetében. Hogy ezt garantálni tudjam a 

dolgozatomban javasolt megoldásokat valós projektterveken fogom ellenőrizni. Ezek a 

projekttervek a munkahelyemen futó aktuális projektek tervei, de a projekt adatokat 

megváltoztattam, úgy hogy ne lehessen ráismerni a pontos projektre. 

2.2 PDM mint mátrixos projekttervezési módszer 

A projekttervezési módszer kiválasztásánál két szempontot vettem figyelembe. Az első 

szempontom az volt, hogy az elkészült tervezésnek tartalmaznia kell az ütemezés számára 

szükséges információkat, a második pedig, hogy a tervezési módszert könnyen be lehessen 

illeszteni a vállalati tervezési folyamatba. Mivel az időbeli tervezést a készülő ütemezési 

algoritmus fogja elvégezni, ezért a tervezés során csak logikai tervezést szükséges elkészíteni. 

Erre a leginkább alkalmasak a mátrixos projekttetvezési módszerek, amelyek segítségével meg 

tudjuk adni a projektfeladatok közti összefüggőségeket.  

Ahhoz, hogy a projekttervekből ütemezést lehessen készíteni a feladatok közti függőségek 

mellett szükség van még a feladatok erőforrásigényére és időigényére is. A mátrixos 

projekttervezési módszerek közül a PDM biztosít lehetőséget az erőforrásigények és 

időigények megadására is a tervezés során. A PDM arra is lehetőséget ad, hogy az időigény 

meghatározásnál minimum, maximum és átlagos időtartamot is definiálhassunk. Ezt a 

lehetőséget én nem használtam ki, mivel a vállalatnál jelenleg használt tervezési módszerben 



  

 

307 

 

csak a tevékenységlefutási idő várható értékével tervezünk és az ütemező algoritmusnak is csak 

erre lesz szüksége. 

Hasonlóan a PDM módszer segítségével lehetőség van egy feladathoz, akár több erőforrás 

párhuzamos hozzárendelésére is. A tervezésem során az erőforrások a különböző fejlesztői 

csapatokat jelölik. Ezek a fejlesztői csapatok a fejlesztés egy specializált részével foglalkoznak 

és a mátrixos szervezeti struktúrából adódóan a projektfeladatokhoz az adott csapat vezetője 

rendeli hozzá a mérnököt, aki a feladatot el fogja végezni. A tervezés során azt határozzuk meg, 

hogy a feladatot melyik csapatnak kell elvégeznie. A szoftverfejlesztési feladatok jellegéből 

adódóan egy feladaton általában egy mérnök dolgozhat. Ennek az az oka, hogy a legtöbb 

esetben hatékonyság lényegesen csökken, ha egyszerre többen dolgoznak egy feladaton. 

Például, ha adott egy olyan feladat, amit egy mérnök 10 óra alatt tud elvégezni, akkor, ha két 

mérnök dolgozik rajta párhuzamosan a feladat több mint 5 óra alatt készülne el. Mivel a 

szoftverfejlesztésben szinte minden esetben az erőforrás a limitáló tényező, ezért létfontosságú 

az erőforrások hatékony kihasználása. Ezért a tervezés során nem engedjük meg, hogy egy 

feladathoz több mérnök is legyen rendelve párhuzamosan. Azaz a feladatokat olyan 

részletességig kell bontani, hogy minden feladathoz egyértelműen meghatározható legyen, 

hogy melyik csapathoz tartozik, és az időigényét úgy kell meghatározni, hogy az egy mérnök 

folyamatos munkájával legyen értendő. Ebből adódóan a tervezés során az erőforrás 

meghatározásakor elégséges csak a feladatot elvégző csapatot megnevezni. A PDM lehetőséget 

ad még a feladatok költségének meghatározására is. A szoftverfejlesztésben a legnagyobb 

költséget a munkaerő költsége adja és a vállalat projektjeinél más, feladatokhoz kötött költségek 

nem szoktak felmerülni. Ebből adódóan a tervezésem során a költség domaint elhagytam a 

PDM-ből.  

A tervezés során a feladatokról meghatározhatjuk, hogy mérföldkő-e az adott feladat. Ezek a 

mérföldkövek a projekt egy olyan állapotát jelölik, ami leszállítható a projekt vevőjének és ezt 

egy előre meghatározott időben meg is kell tennünk. Tehát ezekhez a mérföldkövekhez 

szükséges határidőt meghatározni a tervezés során. Hogy erre lehetőségünk legyen a PDM-et 

kibővítettem egy újabb oszloppal, amiben opcionálisan megadható a feladat határideje.  
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47. ábra: Egy lehetséges PDM 

 

Az 47. ábra egy lehetséges PDM-et mutat meg. Ebben az esetben a projektnek 5 különböző 

feladata van. A 2. és 3. feladat az 1. feladattól függ, a 4. feladat a 2. és 3. feladattól és az 5. 

feladat pedig a negyedik feladattól. Az első oszlopban látható, hogy csak az 5. feladatnak van 

határideje, azaz az 5. feladat egy mérföldkő. Ennek a határideje 60 nap, azaz a jelenlegi 

időponttól számolva 60 munkanapon belül kell befejezni. A második oszlopban található 

minden feladat becsült hossza munkanapban megadva, míg a harmadik oszlopban annak a 

csapatnak az azonosítója található, akik a feladatot el fogják végezni.  

Az ilyen módon megadott tervezésben már rendelkezésre áll minden projekt-specifikus 

információ ahhoz, hogy az ütemezést elkészítsük. Ez a fajta tervezési módszer könnyen 

beilleszthető a vállalat folyamataiba, mivel az összes tervezéshez szükséges információ 

rendelkezésre áll a jelenleg használt tervezési módszerben. 

2.3 Multiprojekt ütemezése 

A multiprojekt ütemezéséhez több dologra is szükségünk van. Először is tudnunk kell a 

projektfeladatok függőségeit, erőforrásigényét, hosszát, illetve ha van, akkor a határidejét is. 

Ezek az információk rendelkezésre állnak a projektek tervezése során elkészített PDM 

mátrixokban. Ezen kívül még szükség van az adott pillanatban elérhető erőforrások 

mennyiségére. Jelen esetben az erőforrások a vállalaton belül elérhető szoftverfejlesztői 

csapatok, azaz a mennyiségük a csapatok tagjainak aktuális, projekteken felhasználható 

létszáma. A dolgozatomban feltételezem, hogy az elérhető emberek száma állandó marad az 

ütemezés teljes idejében. A gyakorlatban a projektek és így a multiprojekt is csak nagyon ritka 

esetben tervezhető előre egy évnél hosszabb időszakra, így csak nagyon ritka esetben változik 

a csapatok összetétele a tervezés időtartama alatt. Ennek ellenére, szükség esetén az erőforrások 

elérhetősége megadható az idő függvényében is. 

Ezen kívül szükségünk van még az optimalizálás célfüggvényére is, ami a vállalat céljai alapján 

van kialakítva. A dolgozatom során elkészítettem egy olyan szakértői rendszert, amely a 

multiprojekt PDM formátumban megadott adatai, az erőforrások mennyisége és egy megadott 
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célfüggvény alapján genetikus algoritmus segítségével előállítja a vállalat számára ideális 

ütemezést.  

2.3.1 Az ütemezés célfüggvénye 

Ahhoz hogy genetikus algoritmus segítségével megtalálhassunk egy jó ütemezést először meg 

kell határoznunk, hogy hogyan mérjük egy ütemezés megfelelőségét. Ez lesz az ütemezés 

célfüggvénye és egyben a genetikus algoritmus fitnesz függvénye is. Az irodalomban a 

projektek ütemezésénél szinte minden esetben azt a célfüggvényt tűzik ki, hogy az adott projekt 

a lehető legkevesebb idő alatt elkészüljön. Ennek a hátterében sokszor az a feltételezés áll, hogy 

ha minél gyorsabban elkészül a projekt, akkor a csúszás esélye a lehető legkisebb. Ez a 

feltételezés a multiprojektek esetében nem feltétlenül állja meg a helyét, mivel ebben az esetben 

a multiprojekt hosszát igyekeznénk a lehető legrövidebbre venni, viszont ez nem garantálná, 

hogy a részprojektek a lehető legkevesebbet fognak csúszni. Mivel az ütemezés során 

szeretnénk figyelembe venni, hogy a részprojektek időben elkészüljenek, ezért egy másik, 

korábban még nem használt célfüggvényt kell meghatározzunk. 

A legtöbb piaci vállalatnak az a célja, hogy a profitját maximalizálja és ez a célja az általam 

vizsgált vállalatnak is. Az ütemezéskor már meglévő projektekkel és meglévő erőforrásokkal 

dolgozunk, ezért a bevétel növelése a legtöbb esetben már nem lehetséges. Ezért a profit 

optimalizálását a kiadások csökkentésével érhetjük el. A szoftverfejlesztésben a legnagyobb 

költséget a munkabér adja. Amellett, hogy a szoftverfejlesztésben dolgozók bére kiemelkedően 

magas, a betanítási folyamat sokszor több hónapot vagy akár fél évet is igénybe vehet. Emiatt 

kulcsfontosságú, hogy a már rendelkezésre álló erőforrásokat a lehető leghatékonyabban 

használja ki a vállalat. Ez a hatékonyság mérhető, ha megvizsgáljuk, hogy a tervezett ütemezés 

szerint mennyi időt tölt az adott erőforrás úgy, hogy egy projekthez sincs hozzárendelve. Mivel 

az erőforrás költsége ismert, pontosan kiszámolható az üresjárat költsége. 

Jelölje Cr az erőforrások 1 napi költségét és Ry az y erőforrás kihasználatlan napjainak számát 

az ütemezés során. Ha az ütemezés t nap hosszú, akkor a kihasználatlan erőforrások költsége 

felírható a következő formában. 

𝐶𝑟∑𝑅𝑦
𝑦

 

A hatékony munkaerő kihasználtság mellet a másik fontos tényező a projekt határidők pontos 

betartása. Néhány esetben a projekt csúszások közvetlen költséget jelentenek a vállalatnak. 

Ilyen esetek a legtöbbször akkor fordulnak elő, ha a projekt szerződésében megfogalmazták, 

hogy a csúszás milyen kötbérrel fog járni. Az ilyen szerződések főként akkor jellemzők, ha a 
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készülő szoftver egy sorozatgyártásba kerülő termékhez tartozik. Ugyanis ebben az esetben 

könnyen számszerűsíthető a csúszás költsége. 

Abban az esetben is járhat költséggel a projekt csúszása, ha ez nem számszerűsíthető 

közvetlenül. A csúszás minden esetben negatív hatással lesz megrendelővel ápolt viszonyra, 

ami csökkenti annak az esélyét, hogy jövőben újabb projekteket hoz a vállalathoz. Ez a 

közvetett költség tehát hosszú távon okozhat bevételkiesést a vállalatnak. Nevezzük ezt a 

költséget a presztízsveszteség költségének. Ennek a számszerűsítése nem egyszerű, hiszen 

nagyon sok tényezőtől függhet ez az érték. Továbbá a projektek a legtöbb esetben több részre 

bonthatók és a részeket külön kell leszállítani a megrendelőnek. Ezeket hívjuk 

mérföldköveknek. Ezek a részek lehetnek jól elkülönülő egymástól független fejlesztések, vagy 

akár ugyanazon fejlesztés különböző fázisai is. Ezeknek a mérföldkövek több célt is szolgálnak, 

amik közé tartozik, hogy a megrendelőt bevonjuk a fejlesztés folyamatába és rálátást mutassunk 

neki nem csak a végeredményre, hanem a köztes termékekre is, hogy ezáltal is növeljük a 

belénk vetett bizalmát. Ebből következik, hogy ezeknek a mérföldköveknek is lehet 

presztízsveszteség költsége, ha nem tudjuk időben leszállítani a megrendelőnek.   

A presztízsveszteség költség becslésére egy paraméterezhető modellt készítettem, amely a 

projekt költségadataiból és opcionális szakértői vélemények alapján becslést készít a projektek 

mérföldköveinek csúszási költségére. A modellemben feltételezem, hogy a presztízsveszteség 

költsége arányos a projekt költségvetésével. Ezt a felvetésem arra alapozom, hogy a nagyobb 

költségű projektek a megrendelő oldaláról is nagyobb figyelmet kapnak. 

Általánosságban azonban elmondható, hogy minél később van az adott mérföldkő, azaz 

közelebb a projekt végéhez, annál nagyobb a presztízsveszteség, így a felmerülő költség is egy 

csúszás esetén. A modellemben én feltételeztem, hogy ez a költség négyzetesen oszlik el a 

mérföldkövek között. A tapasztalatom alapján a vizsgált vállalatnál ez tükrözi a valóságot, de 

igény szerint más tetszőleges eloszlás is használható a költség elosztására. Ezen információk 

alapján minden projekt minden mérföldkövéhez rendelhetünk egy költséget.  

Jelölje az i projekt költségvetését Ci, a projekt mérföldköveinek számát Ki és jelölje Mij az i 

projekt j mérföldkövét, ahol 0 < j ≤ Ki. Jelölje Ti a [0, Ki] intervallumba tartozó számok 

négyzetösszegét, ami a (Ki*(Ki+1)(2Ki+1))/6 képlettel számítható. Az i projekt j 

mérföldkövének költségét jelöljük Cij -vel, ahol Cij = Ci * (j2/Ti). 

A jelenlegi modell feltételezi, hogy ha egy projekt költségvetetése magasabb, akkor a 

presztízsveszteség költsége is magasabb lesz. Bár ez a feltételezés a legtöbb esetben helytálló, 

előfordulnak olyan stratégiai fontosságú kisebb költségvetésű projektek, amelyeknek a jövőbeli 

potenciálja kiemelkedően magas. Ezen projektek esetében a csúszás költsége is kiemelkedően 
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magas, hiszen sok esetben nagyobb költségvetésű jövőbeli projektektől esik el a vállalat. Hogy 

az ilyen eseteket is figyelembe tudjuk venni minden projekthez lehetséges egy prioritási szorzó 

rendelése. Ez a szorzó alapértelmezett esetben 1 minden projektre, de a multiprojekt vagy 

portfólió menedzser igény szerint módosíthatja bármilyen természetes számra. Jelölje ezt a 

prioritási szorzót i projektre Pi. Ezáltal a projektek mérföldköveinek csúszási költsége is 

megváltozik.  

Cij = Ci * Pi * (j2/Tj) 

Szélsőséges esetben ez a prioritási szorzó akár 0 értéket is felvehet. Ez azt jelenti, hogy a 

projektnek nincs csúszási költsége.  

A modell így már paraméterezhetően meg tudja határozni egy adott mérföldkő 

presztízsveszteség költségét. Az utolsó lépés, hogy ezt a költséget levetítsük a csúszás napjaira. 

Jelölje i projekt j mérföldkövének x napos csúszásának költségét Cij(x), ahol Cij(x) = Ci * Pi * 

(j2/Ti) * D(i,j,x). D(i,j,x) jelöli az i projekt j mérföldkövének x napos csúszásának költség 

szorzóját. Kikötjük, hogy D(i,j,x+1) ≥ D(i,j,x) minden esetben, azaz D(i,j,x) monoton növekvő. 

Ha ez a feltétel nem teljesülne, az azt jelentené, hogy ha még egy nappal késne az adott 

mérföldkő, akkor kevesebb lenne a presztízsveszteség költsége. Általános esetben 

elmondhatjuk, hogy D(i,j,x) = 1, ha „x tart a végtelenbe”, azonban ha megengedjük, hogy 

D(i,j,x) 1-nél nagyobb értéket is felvegyen, akkor lehetőséget hagyunk az Mij mérföldkő 

presztízsveszteség költségének paraméterezésére is. A dolgozatomban én feltételezem, hogy Cij 

lineárisan növekedve oszlik el egészen 10 nap csúszásig, majd onnantól nem növekszik. Azaz 

D(i,j,x) = 0,1 * x, ha x<=10, és D(i,j,x) = 1, ha x>10. Ezen információk alapján a célfüggvényt 

az alábbi formában írhatjuk fel. 

𝐶𝑟∑𝑅𝑦
𝑦

+ ∑𝐶𝑖𝑗(𝑥)

𝑖,𝑗

 

2.4 Genetikus algoritmus 

A genetikus algoritmus használatához először definiálnunk kell az egyedek ábrázolási módját 

és az egyedeken elvégezhető keresztezés és mutáció műveleteket. 

2.4.1 Egyedek ábrázolása 

Miután meghatároztuk, hogy mi alapján tekintünk egy ütemezést jobbnak egy másiknál, meg 

kell határozzuk, hogy hogyan ábrázolunk egy adott ütemezést mint a populáció egy tagját. Az 

egyed ábrázolását nevezzük kromoszómának. Shadrokh és Kianfar (2007) egy egyed 
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ábrázolásának azt a módszert választották, hogy a projekt, vagy jelen esetben multiprojekt 

feladatait egy sorba rendezték. A sorba rendezés egyetlen feltétele, hogy bármely feladat csak 

az összes előzmény feladata után lehet a sorban. Az 47. ábra alapján egy ilyen lehetséges feladat 

sorrend lehet a 48. ábra látható sorrend.  

 

48. ábra: Egy lehetséges feladat sorrend 

 

Ebben a példában a 2. és 3. feladat párhuzamosan is elvégezhető, és minden feladat előfeltétele 

a sorrendben előtte helyezkedik el.  

 

49. ábra: Hibás sorrend 

 

Az 49. ábra egy olyan feladatsorrendet ábrázol, ami hibásnak tekinthető. A 4. feladatnak 

előfeltétele, hogy a 3. feladat elkészüljön, de a sorrendben mégis a 3. feladat előtt szerepel, és 

ezáltal megsérti a függőségeket. A dolgozatomban én is ezt a reprezentációs módot fogom 

használni.  

2.4.2 Egyedek keresztezése 

A genetikus algoritmus egyik alapvető művelete a keresztezés. A keresztezés során két egyedet 

választunk ki a populációból, ezeket hívuk szülőknek és egy előre meghatározott módszer 

alapján egy vagy több új egyedet állítunk elő. Az így előállított egyedet vagy egyedeket hívjuk 

utódoknak. 

A keresztezés során én két szülőből minden esetben két utód egyedet állítottam elő. Ehhez 

úgynevezett két pontos keresztezést használtam. Generáltam két véletlen számot, legyenek ezek 

x és y, amik a keresztezés két pontját határozták meg a szülő egyedekben. Az első véletlen szám 

x a [0, k] intervallumba esik, ahol k az ütemezésben szereplő feladatok száma. A második 

véletlen szám y pedig minden esetben az [x, k] intervallumba esik. A keresztezés során minden 

esetben két szülőből (Szülő1 és Szülő2) készítek 2 utód egyedet (Utód1 és Utód2) a következő 

módon.  

Utód1 esetében a [0, x] intervallumba eső feladatok a Szülő1 ugyanezen intervallumában lévő 

feladatai lesznek, de Szülő2 alapján sorba rendezve. Az [x+1, y] intervallumba eső feladatok 

megegyeznek a Szülő1 ugyanezen intervallumába eső feladatokkal. Az [y+1, k] intervallum 

feladatai pedig Szülő1 ugyanezen intervallumban lévő feladatai lesznek a Szülő2 alapján sorba 
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rendezve. Utód2esetében ugyanezt a módszert alkalmazzuk, csak megcserélve a két szülő 

szerepét. 

A 50. ábra egy ilyen keresztezést mutat be. Látható, hogy a két keresztezési pont a 3. és a 6. 

feladat után jött létre. Ebben az esetben az utódok feladatsorrendje a 4. és 6. feladat között 

változatlan marad, és előtte, illetve utána a feladatok sorrendje a másik szülő azonos 

feladatainak a sorrendjéből adódik. Például az Utód2 esetében az utolsó két feladat a Szülő2-

től öröklődik. Ezek lesznek a P9T6, illetve a P9T7, de a sorrendjük már a Szülő1-től származik. 

Mivel a Szülő1-ben a P9T7 előbb helyezkedik el, mint a P9T6, ezért az Utód2-ben is ezt a 

sorrendet fogják felvenni. 

 

50. ábra: Egy lehetséges keresztezés 

 

Shadrokh és Kianfar (2007) bebizonyította, hogy ez a féle keresztezés minden esetben olyan 

utód egyedeket fog készíteni, amelyek nem sértik meg a feladatok előfeltételeinek teljesülését.  

2.4.3 Egyedek mutációja 

A populáció evolúciója során előfordulhat olyan eset, amikor a populáció tagjai nagyon 

hasonlóvá válnak. Ilyenkor az új utód egyedek csak minimálisan fognak eltérni a szülőktől ezért 

előfordulhat, hogy az optimalizáció lokális optimumra fut. A mutáció célja, hogy egy esetleges 

lokális minimumból ki tudja lendíteni az ütemezést. Ezt úgy teszi, hogy minden új egyed 

létrehozásakor egy adott valószínűséggel véletlenszerűen megváltoztatja az egyed felépítését. 

Ez a valószínűség az ütemezés egyik paramétere. Az általam használt mutáció során 

véletlenszerűen kiválasztok egy feladatot az egyed kromoszómájában és a sorendben a 

lehetséges legkésőbbi pozícióba tolom, úgy hogy még minden feladat előfeltétele teljesüljön. 



  

 

314 

 

Ezáltal olyan feladatsorrendet hozok létre, ami minden esetben teljesíti a feladatok közti 

függőségek feltételeit, de kellő mértékben megváltoztatja az ütemezést, hogy a lokális 

optimumokat nagy eséllyel elkerüljük. A 51. ábra egy ilyen lehetséges mutációt mutat be. A 

véletlenszerűen kiválasztott feladat a P9T6 lett, így ezt a feladatot kell a sorrendben hátrébb 

mozgatni. Mivel a P9T6 nem előfeltétele sem a P9T7-nek, sem a P9T8-nak ezért eddig a pontig 

szabadon hátrébb mozgathatjuk a feladatot a sorrendben. A P9T9-nek viszont már előfeltétele 

a P9T6, ezért tovább már nem mozgatható a feladat. 

 

51. ábra: Egy lehetséges mutáció 

2.4.4 Kiválasztás 

Az algoritmus minden egyes iterációban új egyedeket generál a keresztezés és mutáció 

műveletek segítségével. Viszont ezzel a populáció mérete is folyamatosan nő. Ezt elkerülendő 

minden iterációban a keresztezés és mutáció műveletek után végrehajtunk egy kiválasztás 

műveletet is. Ennek a műveletnek a célja, hogy a megnövekedett populáció méretét 

lecsökkentse az eredeti populáció méretére. Egy lehetséges kiválasztási módszer az egyedek 

fittnesz érték szerinti csökkenő sorba rendezése, majd ebből a populáció eredeti méretével 

azonos mennyiségű legnagyobb fittnesz értékel rendelkező egyedek kiválasztása. Ezzel a 

kiválasztási módszerrel viszont csökken a populáció diverzitása, hiszen mindig csak a legjobb 

fittnesz értékkel rendelkező egyedeket engedjük az evolúció következő szakaszába. Hogy ezt a 

diverzitás csökkenést elkerüljem, úgynevezett bajnokság alapú kiválasztást használtam. Ebben 

az esetben a megnövelt populációból véletlenszerűen kiválasztunk két egyedet és a nagyobb 

fittnesz értékel rendelkezőt visszük tovább a következő generációba, míg az alacsonyabb 

értékkel rendelkezőt elvetjük.  

2.4.5 Fitnesz érték kiszámítása 

Az előző fejezetekben definiáltam a genetikus algoritmus műveleteit és célfüggvényét, de azt 

még nem részleteztem, hogy egy egyed fitnesz értékét hogyan lehet kiszámítani. Ehhez az 

egyedben meghatározott feladat sorrend önmagában még nem elegendő. Az egyed fitnesz 

értékének meghatározásához, azaz a célfüggvény kiszámításához szükség van egy ütemezésre, 

ami tartalmazza minden feladat kezdési időpontját, erőforrását és hosszát. A feladatok sorrendje 

önmagában nem elegendő, hogy ezt az ütemezést elkészítsük. Szükség van még az elérhető 
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erőforrások mennyiségére is, de mivel ez az információ állandó érték ezért nincs szükség arra, 

hogy az evolúció során figyelembe vegyük. A feladatok sorrendje és az erőforrások mennyisége 

alapján tehát el lehet készíteni az adott egyedhez tartozó ütemezést, amire már kiszámolható a 

célfüggvény értéke.  

Az ütemezés felépítése több lépésben zajlik. Az első lépés, hogy minden feladathoz 

meghatározok egy legkorábbi kezdés időpontot. Azoknál a feladatoknál, amiknek nincs 

előfeltétele ez az időpont 0, azaz az ütemezés kezdeti időpontja. Minden olyan feladatnál, 

aminek van előfeltétele ez az időpont az előfeltétel feladatok legkorábbi kezdési időpontjának 

és hosszának összegének a maximuma. 

 

52. ábra: Legkorábbi kezdési időpontok 

 

A 52. ábra példája esetében a P9T1-nek nincs előfeltétele, tehát a legkorábbi kezdési időpontja 

0 lesz, azaz bármikor elkezdhető. P9T2-nek és P9T3-nak az egyetlen előfeltétele a P9T1, így a 

legkorábbi kezdési időpontjuk a P9T1 legkorábbi kezdési időpontjának és a hosszának az 

összege lesz, azaz 20. P9T4-nek két előfeltétele van, P9T2 és P9T3. Ebben az esetben meg kell 

vizsgálni, hogy a két előfeltétel közül melyik feladat lesz a limitáló tényező. P9T2 esetében a 

legkorábbi kezdés és feladat hosszának összege 35, míg P9T3 esetében ez az összeg 40. Tehát 

a P9T4 legkorábbi kezdési időpontja 40 lesz. 

Miután meghatároztam a kezdeti legkorábbi kezdés időpontokat sorban végig megyek a 

feladatokon az adott egyedben meghatározott sorrendben. Minden feladatra feltételezem, hogy 

elkezdhető a legkorábbi kezdésben jelölt időpontban, és megnézem, hogy ebben az esetben az 

ütemezés sértene-e erőforrás limiteket. Ha az erőforrás limitek sérülnek, akkor megváltoztatom 

a legkorábbi kezdés időpontját egy nappal későbbre és újra megvizsgálom a feltételek 

teljesülését. Ezt addig folytatom, míg az adott feladatot nem sikerül beterveznem úgy, hogy ne 

lépjem túl az erőforrás limiteket.  

Miután sikeresen beterveztem a feladatot, frissítem az összes tőle függő feladat legkorábbi 

kezdési időpontját, ezzel garantálva, hogy a későbbi feladatok előfeltételei nem fognak sérülni. 

Az ütemezés akkor tekinthető véglegesnek, ha a fent leírt műveletsort az egyedben 

meghatározott összes feladatra sorban elvégeztem. Az így elkészült ütemezésből már 

megállapítható az egyed fitnesz értéke a célfüggvényben leírt módon. 
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2.5 A szakértői rendszer működése 

Elkészítettem egy olyan szakértői rendszert, amely a multiprojekt projektjeinek PDM 

formátumban megadott tervei és a presztízsveszteség költségeinek kiszámításához szükséges 

paraméterek alapján előállítja a multiprojekt ütemezését úgy, hogy az a vállalat számára 

kedvező legyen. A szakértői rendszert C# programnyelven készítettem el. A rendszer bemeneti 

adatait egy könnyen szerkeszthető excel fájlban lehet megadni és az elkészült ütemezést is excel 

formában fogjuk megkapni. Az algoritmus paramétereit pedig a szakértői rendszer grafikus 

felületén lehet módosítani.  

A bemeneteket két csoportra lehet bontani. Az egyik csoportba tartoznak a projekt specifikus 

adatok, azaz a projektek tervezései PDM formátumban. Ezek az 47. ábra azonos formátumban 

kerülnek megadásra. 

A bemenetek másik csoportjába tartoznak azok az adatok, amelyeket nem projekt szintjén 

határozunk meg. A kötelező adatok ebben a csoportban a különböző fejlesztői csapatokban a 

multiprojektre rendelkezésre álló mérnökök száma, a projektek költségvetései, illetve a 

munkaérő egy napra levetített bérköltsége. A csoportban opcionálisan megadható információk 

közé tartoznak azok az adatok, amelyek a presztízsveszteség költségének számítását 

módosíthatják. Ezek közé tartozik a projektek prioritása (Pi), a mérföldkövek költségének a 

szorzói (D(i,j,x)), illetve ha rendelkezésre állnak, akkor a mérföldkövek pontos presztízs 

veszteség költségei. 

53. 9. 

9.ábra: A szakértői rendszer bemenetei 

 

A bemeneti adatokon kívül az ütemezés előtt még meg kell a genetikus algoritmus három 

paraméterét, amik a populáció mérete, a mutáció esélye és a generációk, azaz az iterációk 

száma.  

A szakértői rendszer a bementi információk és a genetikus algoritmus paraméterei alapján 

először előállítja a kezdeti populációt. A kezdeti populáció minden egyede véletlenszerűen 

generált, úgy, hogy a feladatok közti függőségek ne sérüljenek. Ezután a rendszer a populáció 

minden egyedére kiszámolja a fittnesz függvény értékét, majd elkezdi az első iterációt. Minden 

iterációban a keresztezés művelettel és egyben a mutációval kezdődik, majd meghatározzuk az 
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utód egyedek fittnesz értékét, és a szelekció során az új populáció méretét az eredetire 

csökkentjük vissza. Ezt a műveletsort annyiszor ismételjük meg, ahányszor a genetikus 

algoritmus paraméterében meghatároztuk.  

Az algoritmus futása után a szakértői rendszer egy excel fájlba menti el az eredményeket. Az 

eredményben megtalálható a legjobb fittnesz értékkel rendelkező egyedből előállított ütemezés. 

Az ütemezés tartalmazza minden feladat tervezett kezdési dátumát és az ütemezett feladatok 

adataiból előállított Gantt szerű ábrázolási módot is. Továbbá a kimenet tartalmazza a genetikus 

algoritmus iterációi során talált legjobb fittnesz érétkeket is. Ezen értékek analízisével 

finomhangolhatók a genetikus algoritmus paraméterei. 

A kimeneti adatok közt szerepel még az összes iteráció alatt elért legjobb fittnesz érték. Ez az 

információ felhasználható az algoritmus paramétereinek módosítására. Ha például az utolsó 

iterációkban még mindig változik a legjobb fittnesz érték, akkor célszerű megnövelni az 

iterációk számát, vagy a populáció kezdeti méretét.  

2.6 Eredmények bemutatása 

A szakértői rendszer működését a vállalatnál jelenleg futó, illetve tervezett projekteken 

ellenőriztem. Mivel a vállalatnál futó projektek egy része nem publikus információkat is 

tartalmaz, ezért az adatok védelme érdekében a projektek és a feladatok neveit általánosítottam, 

hogy a projektekre ne lehessen ráismerni, illetve a projektekre vonatkozó költség információt 

is egy lineáris transzformáció segítségével megváltoztattam.  

A rendszer bemeneteként így 9 projekt állt rendelkezésre összesen 231 feladattal. Ezek a 

feladatok 21 mérnök között oszlottak el, akik 9 különböző csapatba sorolhatók. A 54. ábra 

látható, hogy a 21 mérnök hogyan oszlik el a 9 csapat között. Az erőforrások költségét 180-ban 

határoztam meg. 
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54. ábra: Rendelkezésre álló erőforrások 

Első lépésként a projektek tervezéseit adtam meg a korábban definiált PDM formátumban. A 

vállalatnál minden projekt tervezésekor kötelező készíteni egy projekt tervet, amiben meg kell 

adni a projekt részfeladatait, a részfeladatok becsült idejét, illetve az erőforrás igényét. Mivel a 

szoftverfejlesztésben a magas újdonságfaktor miatt nehéz felmérni a feladatok pontos 

időigényét, ezért a tervezés során használható legkisebb időegységnek az egy napot határoztuk 

meg, de a legtöbb feladat hosszát hetekben határoztuk meg. Ez bár elsőre nagyvonalúnak 

hangzik, de azt tapasztaltuk, hogy ha megpróbáljuk pontosabban becsülni a feladatok hosszát a 

projekt indulásakor, akkor a tervezés szinte minden esetben lényegesen eltért a későbbi, 

tényleges időigénytől. Ezen információkból már elő tudtam állítani a projektek terveit a 

megfelelő formátumban.  

A dolgozatom első felvetése az volt, hogy a különböző projektek tervezései összehangolhatók 

mátrixos projekttervezés segítségével. A munkám során azt tapasztaltam, hogy az összes 

vizsgált projekt terv rövid idő alatt átalakítható volt PDM formátumba és kevés esetben volt 

szükség olyan információra, ami az eredeti projekt tervben nem állt rendelkezésre. Azaz a 

vállalatnál használt projekttervezési folyamat könnyen átalakítható úgy, hogy az elkészült 

projekttervek olyan PDM formátumban legyenek, amit könnyen fel lehet használni a 

multiprojekt ütemezéséhez.  

2.6.1 A genetikus algoritmus eredménye 

Az algoritmus paraméterezéséhez több különböző értéket kipróbáltam és azt tapasztaltam, hogy 

35 százalékos mutációs rátával, 400-as populáció mérettel, illetve 30 iterációval több futtatás 

után is konzisztensen ugyanazt az eredményt kapom, így a bemutatott eredményeim is ezen 

paramétereket felhasználva készültek. A 35 százalékos mutációs ráta első ránézésre magasnak 

tűnhet, de figyelembe kell venni, hogy a mutáció során csak egyetlen feladatot mozgatunk a 

feladatsorrendben, ezért a mutáció után kapott egyed a legtöbb esetben nem fog nagymértékben 
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eltérni az eredetitől. Továbbá az is lehetséges, hogy a mutáció után kapott egyed fittnesz értéke 

megegyezik az eredeti egyedével. Ennek az oka, hogy több különböző feladatsorrend is 

ábrázolhatja ugyanazt az ütemezést. Az utóbbi az oka a magas populáció-méretnek is. A 

genetikus algoritmusnál fontos, hogy a kezdeti populáció kellőképpen diverzifikált legyen. 

Mivel több feladatsorrend is reprezentálhatja ugyanazt az ütemezést és a kezdeti 

feladatsorrendek véletlenszerűen generáltak, ezért nem elhanyagolható annak az esélye, hogy 

több egyed is ugyanazt ez ütemezést fogja eredményezni. Ez abból adódik, hogy az egyedek 

azt határozzák meg, hogy a feladatok milyen sorrendben kerülnek ütemezésre. Az ütemezés 

során pedig a sorra kerülő feladatot a lehető legkorábbi időpontban fogunk elkezdeni. Így 

például ha két feladat erőforrásai függetlenek egymástól és egymás után helyezkednek el a 

kromoszómában, a sorrendjüktől függetlenül ugyanazt az ütemezést fogjuk kapni. A kutatásom 

során azt tapasztaltam, hogy ha kisebb populáció méretet választok, akkor a különböző 

futtatások során egymástól lényegesen eltérő eredményeket kaptam. Ebben az esetben 

valószínűleg lokális minimumot talált az algoritmus. Ha a populáció méretét megnöveltem 400-

ra, akkor több egymás utáni futtatás során nagyon hasonló eredményeket kaptam és ezek 

lényegesen jobbak, azaz kisebb fittnesz értékkel rendelkezők voltak, mint amiket a kisebb 

populáció mérettel kaptam.  

A szakértői rendszer által előállított legjobb ütemezés 302 munkanap hosszú lett és a fittnesz 

függvényének értéke a 30 iteráció után 2609426 lett. A fittnesz függvény értéke két tényezőből 

tevődik össze, ahol az első tényező a kihasználatlan munkaerő költsége, míg a másik a projektek 

csúszási költsége. Ha részletesebben megvizsgáljuk az eredményt, akkor azt tapasztaljuk, hogy 

a fittnesz függvény értékéből 742140 költséget okoz a kihasználatlan munkaerő. Ezt 

kiszámíthatjuk, úgy hogy megvizsgáljuk a multiprojekt teljes munkaerőigényét, ami 2219 nap. 

Az ütemezés hossza 302 nap, ami 21 mérnökkel számolva 6342 felhasználható napot ad. Ezen 

két érték különbségét a napi munkaerő költségével megszorozva megkapjuk a kihasználatlan 

munkaerő költségét. A maradék 1867286 költséget a célfüggvény másik fele, azaz a projektek 

csúszási költsége okozza. Látható, hogy mindkét költség faktor nagymértékben hozzájárul az 

eredményhez.  

A 55. ábra: A legjobb fittnesz értékek változása az iterációk során55. ábra a legjobb fittnesz 

érték alakulását mutatja az iterációk során, ahol a 0. iteráció a véletlenszerűen generált kezdeti 

populációt jelenti. Megfigyelhető, hogy az első pár iterációban nagymértékben csökken a 

fittnesz érték, míg a későbbi iterációkban már csak minimálisan javul ez az érték. 
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55. ábra: A legjobb fittnesz értékek változása az iterációk során 

 

A szakértői rendszer az ütemezés során munkanapokban számol, azaz minden feladat kezdési 

időpontját az ütemezés kezdete óta eltelt munkanapok számában határozza meg. Ha az 

ütemezés kezdő dátuma ismert, akkor minden érték egyszerűen átkonvertálható dátum 

formátumra, ami figyelembe veheti a nemzeti ünnepeket is. A rendszer a kapott ütemezést 

kétféle formában jeleníti meg.  

 

56. ábra: Genetikus algoritmus eredménye 

 

A 56. ábra mutatja a kimenet első részét. A feladatok a legjobbnak talált feladat sorrend szerint 

vannak sorrendezve és az oszlopokban találhatók a feladat ütemezési adatai. Ebben a 

táblázatban minden adat megtalálható az ütemezésről szoftveresen könnyen feldolgozható 
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formában, de az emberi szem számára nem látható át könnyen. Ez a kimenet felhasználható 

például a vállalaton belül használt feladatkövető rendszerbe való importálásra. Hogy a 

megoldás emberi szem számára is könnyen értelmezhető legyen, a rendszer elkészít egy Gantt 

diagramhoz hasonló ábrázolást is. Ennek egy részét mutatja a 57. ábra. A sorokban látható a 

multiprojekt számára elérhető 21 erőforrás és az oszlopok határozzák meg az ütemezés kezdete 

óta eltelt munkanapok számát. Minden projekt feladatai külön színnel vannak jelölve a 

könnyebb átláthatóság érdekében.  

 

57. ábra: Genetikus algoritmus eredménye (2) 

2.6.2 Monte Carlo szimuláció eredménye 

Hogy a kapott eredményt kontextusba tudjam helyezni, két másik algoritmus segítségével is 

megvizsgáltam, hogy ugyanezen célfüggvényt felhasználva milyen ütemezést tudok előállítani. 

Az egyik ilyen módszer a Monte Carlo szimuláció volt. A Monte Carlo módszerek általános 

jellemzője, hogy véletlenszámok generálásán alapulnak. Az ilyen módszerekkel megoldhatóvá 

válnak nagy bonyolultságú, analitikus módon egyébként kezelhetetlen problémák is. Az eljárás 

során többszöri, ismételt véletlenszerű kísérleti szimuláció segítségével jutunk el az előre nem 

ismert eredményhez, vagyis véletlen események sorozatával oldunk meg determinisztikus 

problémákat. Mivel a célfüggvényünk értékét csak a feladatok sorrendjével lehet befolyásolni, 

ezért a Monte Carlo szimuláció ebben az esetben a feladatok sorrendjének véletlenszerű 

generálásában valósul meg.  

Hogy az eredmények minél inkább összehasonlíthatók legyenek a szimulációk számát úgy 

határoztam meg, hogy a Monte Carlo szimuláció futási ideje nagyjából azonos legyen a 

genetikus algoritmus futási idejével. A futtatás során a legnagyobb időköltsége a fittnesz érték 

számításának van, minden más művelet nagyságrendekkel rövidebb idő alatt lefut. A genetikus 

algoritmus során minden iterációban 400 új egyedet képzünk, azaz 400-szor számítunk fittnesz 
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értéket, azaz 30 iteráció során 12000 fittnesz érték számítást végzünk. Ha ehhez még 

hozzávesszük az eredeti populáció 400 egyedét, akkor az optimalizálás során összesen 12400 

fittnesz érték számítást végeztünk. Mivel az egyedeket véletlenszerűen generálni kis mértékben 

költségesebb művelet, mint keresztezéssel új egyedeket létrehozni, ezért a szimulációk számát 

12000-ben határoztam meg. A fittnesz érték kiszámítása egy egyedre egy modern processzoron 

100ms körül alakul, azaz a 12000 szimuláció és a genetikus algoritmus is nagyjából 20 perc 

alatt fut le. Az elkészült szakértői rendszer jelenleg egyszerre csak egy szálon tud futni, de mind 

a genetikus algoritmus, mind a Monte Carlo szimuláció könnyen párhuzamosítható, hogy több 

processzor szálat is ki tudjon használni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy akár egy modern 6-

8 magos processzoron, ami 12-16 szálat tud párhuzamosan számítani az optimalizálás akár 2 

perc alatt is lefuthat még akkor is, ha figyelembe vesszük a párhuzamositás extra számítási 

költségeit. Egy nagyobb vállalatnál, ahol a multiprojektek elterjedtek szinte minden esetben 

rendelkezésre állnak erősebb, akár 32-64 magos szerverek, amik segítségével a futási idő már 

másodpercekben lesz mérhető. Ennek azért van fontos szerepe, mert így akár megbeszélések 

közben is valós időben lehet használni a rendszert és rögtön elemezni a kapott eredményeket.   

Az így kapott legjobb ütemezés 339 nap hosszú lett és a célfüggvény értékének 2976429-et 

kaptam. Látható, hogy a célfüggvény értéke magasabb, mint a genetikus algoritmus esetében, 

és a multiprojekt hossza is 37 nappal hosszabb lett. Ha jobban megvizsgáljuk a két ütemezés 

eredményét (58. ábra és 59. ábra), akkor azt láthatjuk, hogy a genetikus algoritmus által készített 

ütemezésben a 3-as és 5-ös projektek fejeződnek be nagyjából párhuzamosan. Ezzel szemben 

a Monte Carlo szimulációval kapott eredményben azt láthatjuk, hogy az ütemezés utolsó 

heteiben már csak az 5-ös projekt fut. Ezzel lényegesen megnő a multiprojekt hossza és ezáltal 

a kihasználatlan erőforrás költsége is. A multiprojekt hosszából adódó plusz költség viszont 

csak a különbség felét magyarázza, azazaz ütemezésben több a projektek csúszási költsége is a 

genetikus algoritmussal szemben.  
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58. ábra: Genetikus algoritmus eredménye (3) 

 

59. ábra: Monte Carlo szimuláció eredménye 

2.6.3 Prioritási szabály eredménye 

A projektmenedzsmentet támogató szakértői rendszerek még nem elterjedtek a nagyobb 

vállalatoknál sem, így a második módszeremnek egy olyan módszert szerettem volna 

megvizsgálni, amit a vállalatok nagy része a valóságban is meg tud valósítani szoftveres 

támogatás nélkül is. A tapasztalatom alapján, ha két projekt ütközik egymással, azaz nem érhető 

el mindkettő számára elégséges erőforrás, akkor a konfliktus feloldása szinte minden esetben 

felsővezetői szinten történik meg. Ennek az az oka, hogy az egyes projektek projektmenedzserei 

saját hatáskörben nem dönthetnek egy másik projekt kárára, és az egyel magasabb döntéshozói 

szint a legtöbb esetben már a felsővezetésbe tartozik. Ilyenkor szinte minden esetben prioritási 

sorrendet határoznak meg a projektek között és az a döntés születik, hogy az erőforrást a 

magasabb prioritású projekt kapja. Ilyenkor az alacsonyabb prioritású projekt vagy várakozni 

kényszerül, vagy szintén felsővezetői döntés alapján más projektektől vonják el a szükséges 

erőforrásokat. Ezt a prioritás alapú döntéshozást le tudjuk vetíteni a korábban bemutatott 

szakértői rendszerre is. A rendszer bemeneteként meghatároztuk a projektek költségvetését és 

a projektek prioritási szorzóját. Ezen két adat szorzata alapján felállítható a projektek 

egymáshoz viszonyított prioritása.  

A prioritási sorrend lényege, hogy a magasabb prioritású projektek feladatait sosem 

blokkolhatja egy alacsonyabb prioritású projekt feladata. Ezt a feltételt úgy tudjuk teljesíteni, 
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hogy a feladatok sorrendjét úgy határozzuk meg, hogy a legmagasabb prioritású projekt 

feladataival kezdjük, majd az alacsonyabb prioritású projektek feladatait vesszük sorban. Tehát 

az első feladat a legmagasabb prioritású projekt első feladata lesz, majd ezt követik a 

legmagasabb prioritású projekt feladatai a projektfüggőségeknek megfelelően. A 

párhuzamosan végezhető tevékenységek esetében a PDM-ben előrébb szereplő feladat kapja a 

prioritást. Miután a legmagasabb prioritású projekt feladatai elfogytak, a sorrendben második 

projekt feladatait helyezzük a feladatsorrendbe ugyanilyen módon. 

Az így előállított feladat sorrendre már kiszámítható a célfüggvény értéke a korábbiakban 

bemutatott módon. Az így kapott ütemezés 383 nap hosszú lett 3979272-es célfüggvény 

értékkel. Látható, hogy ez az érték lényegesen magasabb mind a genetikus algoritmus, mind a 

Monte Carlo szimuláció használatával kapott értéknél. Sőt az érték magasabb a genetikus 

algoritmus 0. iterációban, kapott értékénél. Azaz a prioritási sorrend rosszabb eredményt hozott, 

mint 400 véletlenszerűen generált ütemezés közül a legjobb. Ennek az az oka, hogy bár a fontos, 

magas prioritású projektek valóban elkészültek időre, de ez az erőforrások nem ideális 

használatához vezetett. Ebből fakadóan a többi projektben több csúszás keletkezett, mint a 

Monte Carlo vagy genetikus algoritmus segítségével előállított ütemezés esetén.  

2.6.4 Eredmények összehasonlítása 

A három eredményt összehasonlítva láthatjuk, hogy genetikus algoritmus tudta a lehető legjobb 

ütemezést előállítani. Míg a Monte Carlo szimuláció ezt 14 százalékkal lemaradva tudta 

követni, addig a prioritási sorrend alapján kapott ütemezés, amit szoftveres támogatás nélkül is 

meg lehetne valósítani, több mint 52 százalékkal maradt le a genetikus algoritmustól. Ez is azt 

mutatja, hogy egy multiprojekt környezetben a szoftveres támogatás nagymértékű pozitív hatás 

tud kifejteni a vállalat sikerére és profitjára is. További előnye a szoftveresen támogatott 

projekt-ütemezésnek, hogy az ütemezést már nem a projektmenedzserek fogják végezni, így a 

felszabadult idejükben tudnak fókuszálni a projektmenedzsment más feladataira és ezáltal is 

több értéket teremteni a vállalat számára. 

Mind a genetikus algoritmus mind a Monte Carlo szimuláció hasonló eredményt ért el azonos 

futási idő alatt. A kettő közül genetikus algoritmus a komplexebb, de az is vezetett jobb 

eredményhez és több futtatás során is hasonlóan jó eredményt tudott előállítani. Ha viszont 

részletesebben megvizsgáljuk a genetikus algoritmus eredményét, akkor azt láthatjuk, hogy már 

a 8. iteráció után jobb eredményt tudott előállítani, mint a Monte Carlo szimuláció. Ez azt 

jelenti, hogy a genetikus algoritmus kevesebb, mint harmadannyi idő alatt képes volt hasonlóan 

jó megoldást találni, mint a Monte Carlo szimuláció.  
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További hátránya a Monte Carlo szimulációnak, hogy a véletlenszerűségéből fakadóan nem 

tudunk garanciát adni arra, hogy minden futtatás során hasonlóan jó eredményt fogunk kapni, 

mint a bemutatott esetben. Ennek az esélyét lehetne növelni azzal, hogy a szimulációk számát 

megnöveljük, de akkor a futási idő is növekedne. Összességében elmondható, hogy a genetikus 

algoritmus jobb és megbízhatóbb eredményt ad a Monte Carlo szimulációnál, de mindkét 

módszer eredménye lényegesen jobb, mint a prioritási sorrend által kapott eredmény. 

A dolgozatom második kutatási felvetése az volt, hogy genetikus algoritmus segítségével 

előállítható olyan ütemezés, ami figyelembe veszi az egyes projektek érdekeit és vállalati 

szinten is ideális erőforrás kihasználtságot eredményez. A célfüggvényemben figyelembe 

vettem a projektek egyedi érdekeit a mérföldkövek csúszási költségének vizsgálatával és 

figyelembe vettem a vállalat érdekeit is azzal, hogy a különböző projektek csúszási költségeit 

összehasonlíthatóvá tettem és a kihasználatlan erőforrások költségét is belevettem a számításba. 

Az így kapott célfüggvényt felhasználva a három módszer közül a genetikus algoritmus tudta a 

legjobb ütemezést előállítani, a lehető legrövidebb idő alatt, így ezt a feltevésemet igazolni 

tudtam.  

A felvetésem igazolása mellet, az is elmondható, hogy a megalkotott szakértői rendszer nem 

csak az adott vállalat projektjeinek ütemezésére használható. A célfüggvényt úgy építettem fel, 

hogy mindegyik része paraméterezhető legyen. Ha a vállalat csak a projektek csúszásával 

szeretne számolni, akkor azt az erőforrás költségének nullára csökkentésével meg tudja tenni. 

Ha a vállalatnak az a célja, hogy a lehető legrövidebb idő alatt befejezze a projektet vagy 

multiprojektet, akkor a projekt költségszorzót nullára állítva egy olyan célfüggvényt kap, amely 

a lehető legrövidebb ütemezést fogja előállítani. Ezáltal a szakértői rendszer alkalmas az 

irodalomban jelenleg található problémák megoldására is.  

2.6.5 Korlátozások 

Habár a célfüggvény szétbontható a két alkotó elemére, azaz a kihasználatlan erőforrások 

költségére és a mérföldkövek csúszási költségére, a szétbontott értékek nem feltétlenül 

értelmezhetők önmagukban. Ennek két oka van. Egyrészt az ütemezés során feltételezem, hogy 

a multiprojekt összes erőforrása elérhető a multiprojekt kezdetétől teljesen a végéig. A 

valóságban a multiprojekt ritkán emészti fel a vállalat teljes erőforrását, és ha az adott 

mérnöknek éppen nincs projekten elvégzendő feladata, akkor a legtöbb esetben más, a vállalat 

számára szintén értékes feladatot lát el. Azaz az erőforrás nem marad kihasználatlan, hanem a 

multiprojekten kívül hasznosul. Továbbá az ütemezés során csak azokat a projekteket tudjuk 

figyelembe venni, amik már ismertek és tudunk velük tervezni. Az elkészült ütemezés hossza 
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viszont több mint 1 év és ez idő alatt várhatóan több új projekt is csatlakozni fog a 

multiprojekthez, amikkel jelenleg nem tudunk kalkulálni. Ebből adódóan az erőforrás 

kihasználtság az ütemezés második felében nagyon alacsony lesz, és ezáltal a kihasználatlan 

erőforrás költsége megnő. Ez a valóságban szintén nem feltétlen jelenti, hogy az erőforrás 

kihasználatlan lesz, hiszen idő közben csatlakozhat újabb projekt a multiprojekthez, ami 

kihasználná ezeket az erőforrásokat.  

A kihasználatlan erőforrások költségének értelmezésénél fontos figyelembe venni ezt a két 

tényezőt, hogy ne kapjunk téves képet a multiprojekt számára szükséges erőforrásokról. Fontos 

megjegyezni, hogy ez mindhárom módszerrel végzett ütemezésnél érvényes, hiszen ugyanazt a 

célfüggvényt használjuk, így az eredmények összehasonlíthatósága nem sérül. A valós 

erőforrás-kihasználtság mérését akkor tudjuk elérni, ha a vállalaton belüli összes tevékenységet 

projektek kereteibe foglaljuk. Ekkor elmondhatjuk, hogy minden erőforrásunk csak akkor tud 

hasznos tevékenységet végezni a vállalat számára, ha az a tevékenység szerepel a 

multiprojektben. A PDM lehetőséget ad akár önálló feladatok projektként való ábrázolására is, 

de lehetőséget ad arra is, hogy egy közös PDM-be kerüljenek azok a feladatok előfeltételek 

nélkül, amiket nem lehet projektre rendelni. A megalkotott szakértői rendszer tehát lehetőséget 

biztosit arra, hogy a vállalat összes tevekénységét vagy csak a tevékenységek egy részét vegye 

figyelembe. Ezáltal a vállalatoknak lehetőségük nyílik fokozatosan bevezetni az új rendszert a 

céges munkafolyamatokba. 

Továbbá fontos megjegyezni, hogy az ütemezés már kész projekttervekből dolgozik. Ha ezek 

a projekttervek nem tükrözik a valóságot, akkor az elkészült ütemezés sem lesz megvalósítható 

a valóságban. A projektek tervezése a projektmenedzsment feladata. Mivel a szakértői rendszer 

a projektek ütemezésének feladatát leveszi a projektmenedzserek válláról, ezért a felszabaduló 

idejükben lehetőségük nyílik a projektek pontosabb tervezésére. Továbbá a PDM egy olyan 

keretrendszert biztosít számukra, amelynek segítségével a projekttervezés egy egyszerűbb és 

könnyebben átlátható folyamat lesz a jelenleg használt módszereknél.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A szervezetek méretének folyamatos növekedésével együtt járt a multiprojektek elterjedése is, 

ami új kihívások elé állítja napjaink vállalatait. Ebben a környezetben a projektek egymással 

versenyeznek a szervezeten belül és a projektmenedzsereknek már nem csak a saját projektük 

érdekeit kell figyelembe venniük a projektjük ütemezésekor, hanem az ütemezés más 

projektekre gyakorolt hatását is. 

A kutatásom során a multiprojekt részprojektjeinek összehangolt tervezésére a PDM mátrix-

alapú projekttervezési módszer használatát javasoltam. Elkészítettem egy szakértői rendszert, 

ami a projektek PDM alapú tervezéseit felhasználva előállítja a vállalati érdekeket leginkább 

támogató multiprojekt ütemezést. Hogy az egyes projektjeinek eredményének a vállalatra mért 

hatása mérhető legyen bemutattam egy olyan paraméterezhető modellt, amelynek segítségével 

meghatározható a projekt csúszásának költsége abban az esetben is, ha ez közvetlenül nem 

számszerűsíthető. Ezt a modellt felhasználva előállítottam egy olyan optimalizálandó 

célfüggvényt, amely a multiprojekt részprojektjeinek csúszási költségét és a multiprojekt 

kihasználatlan erőforrásainak költségét méri. A célfüggvény paraméterezhetőségét 

felhasználva a vállalatoknak lehetőségük van a saját igényeikre szabni a rendszer működését. 

A paraméterek megfelelő beállításával megkaphatjuk a szakirodalomban legtöbbször használt 

célfüggvényt is, ami a multiprojekt hosszának minimalizálását szolgálja.  

Az így megalkotott célfüggvényhez készítettem egy genetikus algoritmust, amely segítségével 

a célfüggvény optimalizálható. Az algoritmust egy valós vállalat projektjein teszteltem és a 

kapott eredményeket összehasonlítottam Monte Carlo szimuláció segítségével, illetve prioritási 

szabály alapján készült ütemezésekkel is. 

A kutatásom két mindkét feltevését, miszerint a PDM tervezési módszer ideális eszköz a 

multiprojektek tervezésére és genetikus algoritmus segítségével előállítható a szervezet 

számára ideális ütemezés igazoltam. A PDM módszert könnyen be lehetett vezetni a vizsgált 

vállalat projektjeinek tervezésére és a genetikus algoritmus segítségével kapott eredmények 

minden szempontból jobbnak bizonyultak a Monte Carlo szimuláció eredményeinél és 

lényegesen jobbnak a prioritási szabály szerint készített ütemezésnél. 
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KIVONAT 

Kutatásomban a Balaton északi partján elhelyezkedő négycsillag besorolású kereskedelmi 

szálláshelyek a digitalizációval történő mindennapi kooperációját vizsgáltam, különösképpen a 

2019 decemberében országosan bevezetésre került NTAK adatszolgáltatási rendszerre 

fókuszálva.  
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ABSZTRAKT  

A jövő vendégei már a digitális nemzedék tagjai közül kerülnek ki, így a szolgáltatók, például 

a hotelek számára is fontos, hogy a szolgáltatásaikat technológiai értelemben is megújítsák. 

Ezen technológiai újításokat azonban a korábbi generációknak nem csak ismerniük, de 

kezelniük is kell tudni, hogy megfelelő szolgáltatás tudjanak nyújtani.   

Jelen dolgozat a kereskedelmi szálláshelyeken dolgozó különböző generációk digitális 

technológiával kapcsolatos kompetenciáit vizsgálja, különös tekintettel a nemrégiben 

bevezetésre került NTAK adatszolgáltatási rendszerre.  

A dolgozatban a Balaton partján, és Hévíz térségében elhelyezkedő kereskedelmi 

szálláshelyeket vizsgáltam, azon belül pedig a 4 csillag besorolásúakat választottam, mint 

célcsoport. Az elsődleges kutatás során telefonos, illetve személyes interjúkra került sor 9 

szálláshely recepció vezetőjével, a recepció többi alkalmazottja pedig egy online kitölthető 

kérdéssor formájában vettek részt.  

Az eredményekről, összességében megállapítható, hogy minden korosztály képes adaptálódni 

a technológiai innovációkhoz. Elmondható, hogy az alkalmazkodási folyamat minden esetben 

egy hónapnál rövidebb ideig tartott.   
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1. BEVEZETÉS 

1.1 Digitalizálódó szálláshelyek és generációk 

Online foglalás, biometrikus bejelentkezés, étlap helyett tablet, online check-in, booking-os 

visszajelzés. Ez csak néhány a megszámlálhatatlan, digitalizációhoz kapcsolódó innováció 

közül, amelyek az elmúlt egy évtizedben robbantak bombaként a köztudatba. 

Abból a feltételezésből indultam ki, hogy az emberek digitális eszközökhöz fűződő viszonya 

szoros összefüggésben áll az életkorukkal.  

A legidősebb generáció, akinek élete nagyrészében nem volt még jelent a technológia, 

tartózkodik tőle a mai napig, nélküle is boldogul, ahogyan az életük során korábban is tették. A 

fiatalabbaknál sokkal inkább jellemző a modern digitális eszközök használata, változó 

mennyiségben. A XXI. század gyerekeinél már elképzelhetetlen ezen eszközök mindennapi 

jelenlétének hiánya, mondhatni ezzel nőnek fel (Ritter and Pedersen, 2020). 

Mindennek természetesen többek között a mindennapok olyan részeire is kihatása van, mint 

például az utazás: számtalan keresőmotor használatával van lehetőség megtervezni egy utazás 

egyes részeit, vagy az egészet, a desztináció kiválasztásától kezdve egészen az adott nap utolsó 

programjáig, mindezekről mások véleményét is elolvasva, akik ezeket korábban igénybe vették. 

A szálláshelyeknek egyrészről saját működésük érdekében lépést kell tartani a rohamos 

sebességgel fejlődő és változó digitális világgal, mely olyan formában nyilvánulhat meg, mint 

például a humán erőforrás igényt csökkentő/helyettesítésre alkalmas gépek beszerzése (pl.: 

kézilány alkalmazása helyett mosogatógép vásárlás) (Horváth and Szabó, 2019).
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1.1.1 Kutatási témakör 

A kiindulópontomnak tekinthető alapfeltételezés szerint ezeket a digitális eszközöket, avagy 

rendszereket az alkalmazottak eltérő módon képesek kezelni; a mai felnőtt / idős generáció, 

akiknek életük első néhány évtizedében még nem játszott szerepet a modern technológia, 

nehezebben tudják kezelni az újabbnál újabb digitális eszközöket, mint azok, akiknek koruknál 

fogva az alap szókincsükbe tartoznak olyan fogalmak, mint például érintőképernyős, 

duplakamerás, iPhone, vezetéknélküli, Bluetooth, és még sok más (Biocca, 2000). 

 Ha csak a hivatalosan elismert kategóriát tekintjük, azaz az 1-től 5 csillagos besorolást (tehát a 

nem hivatalos hétcsillagos Burdzs al-Arab szállodát figyelmen kívül hagyva), egy 5*-os 

szállodánál elvárható, hogy a legnépszerűbb közösségi média oldalon is jelen legyenek, és 

aktívan tegyenek közzé releváns tartalmakat, amely lehet szezonális különleges ajánlatok 

promotálása, rendkívüli nyitva-/zárvatartás, ezáltal az említett oldalakat aktívan használó 

generációkat is elérik.  

 

 

1.1.2 Témaválasztás indoklása 

Jómagam is a szóban forgó új generáció, a „Z” generációhoz tartozom, és személy szerint 

szívesen kísérem figyelemmel a vállalatok digitális felszereltségének minőségét és 

mennyiségét. Úgy gondolom, hogy az elavult technológiájú eszközök, melyek szükségesek a 

mindennapi munkafolyamatokhoz, mindenképpen negatív irányba befolyásolják az 

alkalmazottakat, hiszen önhibájukon kívül tudnak elvégezni egy-egy feladatot lassabban. 

Habár a szálláshely megválasztásakor a legtöbb ember által alapszintnek tekintett eszközök 

(síkképernyős TV, a szálláshely minden pontján ingyenesen elérhető Wi-Fi)  megléte esetében 

döntően nem jelent befolyásoló szerepet ezeknek a pontos minősége, mégis hozzájárulhat az 

összesített fogyasztói elégedettséghez a magasabb minőség, illetve az különleges élményt 

biztosító szolgáltatások, mint például a szobaszervíz rendelés okostelefonra letölthető 

applikáción keresztül, automata check-in, szabadon használható eszközök közösségi tereken 

(How Hotels Can Utilise Technology to Attract Millennials | Technology 4 Hotels, 2020). 

Emellett előszeretettel vizsgálom meg a reklámozási technikáikat, imázsalkotó törekvéseiket, 

mind minőségi és mennyiségi szempontból is. Ezenfelül érdekesnek találom az olyan 

kutatásokat, mely során ezek hatását elemzik, milyen fogyasztóra milyen befolyással bír az 
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adott reklám. Úgy gondolom, hogy napjainkban rendkívül fontos szerepet játszik egy cég 

népszerűsítése, habár ezt sok tulajdonos nem így gondolja; állításuk szerint mindenféle 

népszerűsítést célzó tevékenység nélkül is sikeres a működésük. Ez meglehet, egy darabig. De 

a termék-életciklus görbe szerint a stagnációs szakasz egyrész nem tart örökké, másrészt az új 

feldolgozás szerint hanyatlás helyett megújulással is folytatódhat (Butler, 1980).  Ez javarészt 

a cég helytálló tevékenysége által érhető el, melynek hiányában előbb vagy utóbb 

elkerülhetetlenül a „hanyatlás” szakaszban végződik. 

 

1.ábra: Termék életciklus görbe (forrás: Butler (1980)) 

1.1.3 Az új generáció igényei 

Ami néhány évtized, vagy akár évvel ezelőtt még egyáltalán nem volt jellemző, napjainkban 

viszont egyre gyakoribb, hogy a még épp hogy nagykorúvá vált fiatalok is egy új célcsoportot 

alkotnak a turizmusban, annak ellenére, hogy nem feltétlenül rendelkeznek önállóan az ehhez 

szükséges szabadon felhasználható jövedelemmel. Ezen új generáció megjelenése új igényeket 

is jelent: indokolttá teszi a szálláshelyeken elérhető programkínálat megváltoztatását, avagy 

kiszélesítését, a szolgáltatások „megfiatalítását”. Imázsalkotó tartalmak, például fotók gyakori 

közzététele hozzájárulhat a potenciális fogyasztóban impulzív döntések kialakításához. 

 

2. A DIGITALIZÁCIÓ 

2.1 Digitalizáció alapfogalmak 

A 2000-es évek óta egyre radikálisabb tempóban növekvő keresletnek köszönhetően a 

digitalizációnak mára számtalan különböző fogalma létezik: 
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A digitalizáció tágabb értelemben azt a folyamatot is jelöli, melynek során a digitális eszközök 

és technológiák beágyazódnak az egyes üzletágak, szektorok működésébe. Az angol nyelv ezt 

a két jelentést megkülönbözteti: a szűkebb értelmet a digitization szó jelöli, a tágabbat a 

digitalization kifejezés; azonban hiába a két külön alak, a szakirodalom gyakran szinonimaként 

használja őket (Brennen – Kreiss, 2014). 

 

A digitalizáció leírja, ahogyan a digitális technológiákat alkalmazzák a már létező üzleti 

folyamatok átalakítására (Li et al., 2016).  

A digitális eszközök és újszerű technológiai megoldások életünk olyan területeire is 

beférkőznek, ahol korábban erre nem volt lehetőség, vagy éppen csak nem volt jellemző a 

jelenlétük (Schwab 2016). 

„A digitalizáció nem más, mint az adatok szüntelen és folyamatosan növekvő cseréje, melynek 

alapja a virtuális kommunikáció ember, digitális eszközök és különböző iparágak között. A 

digitalizáció az egy önkatalizáló folyamat.” (Zuti, 2017, 2.o.) 

A „digitalizáció” kifejezés olyan folyamatok, tartalmak, objektumok digitálissá válását jelenti, 

amelyek korábban (elsősorban vagy teljesen) fizikaiak vagy analógok voltak. Ilyen például, 

hogy egy eddig papíron végzett adminisztratív feladatot immár szoftveres segítséggel, vagy 

automatizálva végzik el (Csedő et al, 2018). 

Mindezeket összesítve, a kutatás szempontjából releváns ez utóbbi jelentés (digitalization) bír 

nagyobb befolyással, hiszen én is ebben az értelemben vizsgálódom – azaz, hogy a szállodaipar, 

azon belül is a négycsillagos szállodák hogyan építik be a mindennapi működésébe, üzleti 

folyamataiba a digitalizáció elemeit. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a digitalizáció 

esszenciális eleme az internet jelenléte: a világhálónak köszönhető a folyamatos kapcsolódás, 

a gördülékeny információközlés.  

2.2 Digitális forradalom 

A digitalizáció egyike a legfontosabb változásoknak, amik napjainkban történnek a rohamos 

tempóban fejlődő világunkban. A digitális és technológiai innovációk a fejlődések mozgató 

rugói, melynek hatása mindenhol megmutatkozik, különösek a gyártási, az Információ és 

Kommunkáció Technológia (angol rövidítés: ITC) és már szolgáltató iparágak területén. Mivel 

a turizmus szolgáltatások és termékek széleskörű együttműködésén alapszik, a digitális szektor 

előnyei a szektorban egyértelmű. 

Környezetünk olyan online és offline terek egyvelege, amik meghatározzák a mindennapi 

szokásainkat. A turizmusban a különböző terek különleges használata mindig is egy egyedi 
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tulajdonsága volt az iparnak, és a digitális világ ma ennek a része. A digitális világ gyors 

fejlődése innovatív megoldásokat hoz a digitális turizmus számára minden egyes nap. A 

ponttól-pontig történő kommunikáció különösen fontos szerepet tölt be a turizmus technológiai 

környezetében. Az ilyen típusú kommunikáció, az okos készülékek terjedése mellett 

forradalmasította az ütemezést, adminisztrációt, pénzügyeket és új utakat nyitott az innovatív 

eladás és marketing technológia számára a turizmusban. A digitális forradalom 

eredményeképpen a nemzetközi fejlesztési trendek a turizmusban olyan új megoldásokat is 

létrehoztak, mint például a felhőalapú foglalási rendszer, vagy információ és 

tapasztalatmegoldás digitális felületeken. Az utazással kapcsolatos új trendek mellett a tömeg 

turizmuson átívelő testre szabott ajánlatok iránt is dinamikusan nő a kereslet, hiszen a tudatos 

fogyasztók elvárják az egyéni megoldásokat, amik megfelelnek a személyes szükségleteiknek. 

Jelenleg a turizmus piacán az érdekelt felek túlnyomó többségének számára elérhetőek a 

fogyasztókkal kapcsolatos részletes információk, ezáltal pontosan megfigyelhetik a fogyasztói 

magatartás jellemzőit és változásait. Ezen jellegű információk elérhetősége az olyan különböző, 

rugalmas követési technikáknak köszönhető, mint az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM). A 

felhőalapú CRM adatbázis, ami korábbi eladások feljegyzéseinek és demográfiai adatok 

elemzésével hoz létre ajánlatokat, nagyon gyorsan fejlődött ki. Ma már képesek adatok 

tömkelegének elemzésére skálázási módszerekkel egy költséghatékony, de mégis anonim 

módon, mely során a jelentős részleteket tárják fel.  Habár az adatkereséshez nagy mintapéldány 

szükséges, ez mégis a leghatékonyabb módja az egyéni, személyes preferenciák felfedésének 

(Stadler, 2015). 

 

2.3 Digitális transzformáció 

Minden változás nehéz, de talán a digitális változások bizonyulnak a legnehezebbnek. 

A digitális transzformáció és az ebből eredő új üzleti modell alapvetően megváltoztatta a 

fogyasztók elvárását és viselkedését, nyomást helyezett a hagyományos vállalatokra és hatással 

van számtalan piacra. A fogyasztók számára több tucat média csatorna vált elérhetővé, aktívan 

kommunikálhatnak cégekkel és más fogyasztókkal (Lemon & Verhoef, 2016). 

A digitális transzformáció során átalakul az értékteremtés módja, megváltoznak a strukturális 

megoldások (Berger et al, 2020). 

„Vállalati szinten rengeteg hagyományos céget túlszárnyaltak a piacra újonnan belépő, a 

digitális változásokra gyorsan reagáló riválisok, ők pedig ennek következtében kárt 

szenvednek. Azonban az online kereskedők nem limitálják a kihatásukat a hagyományos 
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kereskedői piacra; a digitális forrásaikat alkalmazzák a piacra való belépéshez, annak 

érdekében, hogy még több forrásokat keressenek. Az ING-hez hasonló bankok az Amazont a 

legfőbb konkurenciának tekintik, míg a Maersk, az egyik legnagyobb szállító cég számára az 

Alibabát az elsőszámú vetélytárs.  Az ilyen piaci átalakulások más iparágakra is hatással 

vannak; a zeneipar átalakítójának ma a Spotify-t tekintik (Wölmert & Papies, 2016), a TV 

sugárzás és filmiparral  rokon értelmű a Netflix (Ansari, Garud & Kumaraswamy, 2016), 

valamint a Booking.com és az Airbnb gyökeresen megváltoztatja a hotel iparágat. A digitális 

transzformáció tagadhatatlan, mindenhol érzékelhető jelenléte ellenére a tudományos irodalom 

meglepően kevés figyelmet fordított az ilyen fejlesztésekre; csupán nemrég kezdett el 

foglalkozni a digitalizálás és a digitális transzformáció témájával (Venkatraman, 2017). 

Ezidáig a digitális változás a legtöbb figyelemben bizonyos üzleti tudományágak esetében 

részesült. Például a marketingkutatók fő fókuszában a digitális reklámok és a közösségi média 

hatása állnak, beleértve az attribúciós modellfejlesztéseket (Lamberton & Stephen, 2016; 

Kannan & Li, 2017) , és a több- vagy egycsatornájú fejlesztéseket. A stratégia menedzsment a 

digitális modellek tartalmi, működési és megújuló tényezőire fókuszál (Foss & Saebi, 2017).” 

(Verhoef, 2019) 

2.4 Miért van szükség digitális transzformációra? 

Három külső tényezőt azonosíthatunk, amelyek a digitális transzformáció szükségletéért 

felelősek. A World Wide Web, azaz a világháló megjelenése óta az ehhez társuló technológiák 

száma egyre növekvő tendenciát mutat (szélessávú internet, okostelefonok, felhők, 

arcfelismerés, online fizetési rendszerek), mely az e-kereskedelem fejlődését erősíti meg. 2017-

ben az e-kereskedelmi eladásokat világszerte a 2,3 billió dollár értékűre becsülték, és az e-

kiskereskedelem esetében 4,88 billió dollár értékű növekedést jósolnak a szakértők (Statista, 

2019). Habár valószínűleg nem mindegyik technológia fog elérni olyan erőteljes hatást, mint 

ahogyan azt becsülik, az új digitális technológiák megjelenése egyértelműen arra utal, hogy a 

cégeknek szükségük van a digitális átalakulásra. Mi több, ezek az új digitális technológiák a 

cégek költségeire is hatással lehetnek a szükséges humán erőforrás csökkentése által; robotok 

vagy virtuális munkatársak csökkenthetik az eloszlási lánc költségeit (Verhoef et al, 2019). 
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Végül pedig a fogyasztói magatartás változása a digitális forradalom hatásának tekinthető. A 

piaci adatok szerint a fogyasztók a vásárlásaikat online formában hajták végre, és a digitális 

lehetőségeknek fontos szerepük van mind az online és offline eladásokban (Verhoef (2019) 

hivatkozik rá: Kannan& Li, 2017). Az új kereső és közösségi média eszközök segítségével a 

fogyasztók jobban informáltak, aktívabbak és elérhetőbbek (Verhoef hivatkozik rá: Lamberton 

& Stephen, 2016). 

A digitális technológia lehetővé teszi a fogyasztók számára hogy együtt hozzanak létre 

értékeket azáltal, hogy megtervezik a termékeket, és más fogyasztókat is segítsenek a 

véleményük megosztásával (Grönroos & Voima, 2013; Beckers, van Doorn & Verhoef, 2018). 

A mobiltelefonoknak tagadhatatlanul fontos szerepük van egy XXI. századi fogyasztó 

viselkedésében; megtekinti a terméket személyesen, értékeli, mérlegeli, majd online 

megvásárolja (Verhoef (2019) hivatkozik rá : Gensler, Neslin & Verhoef, 2017). Ezenkívül a 

felhasználók bizalommal fordulnak az applikációkhoz, és az olyan új technológiákhoz, mint az 

Amazon által létrehozott Echo, és a Google Home, amik szép lassan egyre több fogyasztó 

életébe lépnek be. Ezek az új digitális technológiák valószínű, hogy alaposan megváltoztatják 

a fogyasztói magatartást (Hoffman & Novak, 2017), és ennek következtében az új digitális 

technológiák használata könnyen az új normává válhat, és hagyományosnak lesznek tekintve 

az üzletek életében. Ha egy vállalat nem tud felzárkózni ezekhez a változásokhoz, kevésbé 

lesznek vonzóak a fogyasztók számára, és valószínű, hogy elvesztik őket azáltal, hogy inkább 

az olyan cégekhez fordulnak, akik lépést tartanak az innovációkkal (Osterwalder & Pigneur, 

2010). 

2.5 Digitalizáció a turizmusban  

Az elmúlt évtizedekben a turizmus volt a legerősebb és leggyorsabban fejlődő gazdasági 

szektor. Jelentős átalakulást eredményeztek a turizmus iparágában a digitális technológiák, 

forradalmasítva nem csupán a vállalkozásokat, de a gyártók és fogyasztók tradicionális 

szerepét, üzleti modelljét és kompetenciáit. A technológiák és digitalizáció radikális 
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innovációkhoz vezetnek a mindennapi életünkben és környezetünkben (Velikova, Elenita, 

2019).  

 

2.5.1 Verseny a digitális korszakban 

A digitalizáció nem jelent új fejlesztést a hotelek számára. Több, mint egy évtizede a hotelek 

már megkezdték egyes folyamatok automatizálását (Buhalis és Main, 1998), a magasabb 

termelékenység  és költséghatékonyság elérése érdekében. Az 1990-es évekre már közvetlen 

eladások kerültek rögzítésre a hotelek és a fogyasztók között a saját weboldalukon keresztül. 

Az online utazási irodák megjelenése a hotelek számára az eloszlási csatorna egy újabb részét 

jelentette (Ackermann, 2016), egészen addig, amíg az OTA-k el nem kezdtek jutalékban 

részesülni, ezáltal pedig növekedtek a hotel költségei (TravelClick, 2013-2016). Egyes 

kutatások szerint az OTA-knak igen magas nyerési esélyei vannak a hotelekkel szemben az 

eloszlási háborúban, hiszen hatással vannak a fogyasztói igényekre, megváltoztatják azokat és 

nem utolsó sorban hasznosítják az informatikát is (Sharara és Liu, 2016).  

A csatornamegosztás visszanyerése érdekében (Ackermann, 2016)  különböző fejlesztések és 

innovációk mellett (például legjobb ár garancia, közvetlen foglalási előnyök tagok részére) az 

olyan cégek, mint az Airbnb és a HomeAway mobilizálták a közösségi gazdaságot, és komoly 

harcot vívnak a szobakapacitás kihasználtságért (Quinby, 2018). Ennek a versenynek az 

eredménye intenzívebb harcot jelent a fogyasztókért, és magasabb reklám- és 

eloszlásiköltségeket eredményez a hotelek számára. Egy Horwath beszámoló (Tutek et al., 

2015) bemutatta a szállodaipart érintő főbb trendeket. Az első három trendbe beletartozik: 

1. növekvő ütemű technológiai forradalom 

2. digitális csatornák, különösen szociális és mobil 

3. hűség-integrált fogyasztói vélemények betekintés alapján. 
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3. A GENERÁCIÓS DIFFERENCIÁK ÉS A DIGITALIZÁCIÓ KAPCSOLATA 

3.1 Generációk napjainkban 

A Magyar értelmező kéziszótár szerint a nemzedék vagy generáció „Egy korban élő és kb. 

azonos korú emberek összessége”. A fogalmat biológiai értelemben is használjuk, amikor az 

”egymást felváltó utódok életének időszakáról” beszélünk. (Akadémiai Kiadó, 1972, 997.o.) 

A generációt mint fogalmat másképp definiálják az egyes tudományágak, például a biológia, 

történelem, szociológia, filozófia. Biológiailag, hagyományosan a generáció „a szülők és 

utódaik születése közötti átlagos intervallumot” jelenti (McCrindle –Wolfinger, 2010, p13), 

mára azonban már számos, egyéb aspektusokat is behozó fogalommeghatározás áll 

rendelkezésre. Mindezt körülbelül a következőképp lehetne összefoglalni: a generáció emberek 

nagy csoportja, akik ugyanabban a történelmi időben és helyen élnek és viselkedésüket egy 

közös minta, hasonló értékrend  és hit, egyéni trendek, újdonságok, folyamatok és fontos 

események határozzák meg (McCrindle-Wolfinger, 2010). Strauss és Howe (1992) generációs 

szakértők kiegészítik mindezt azzal, hogy egy generáció kollektív személyiséggel rendelkezik, 

illetve, hogy egy nemzedék körülbelül egy életszakasz hosszúsága.  

Munkához való hozzáállás 

Ebben a fejezetben a Baby Boomer, X, Y, Z és a legfiatalabb, az alfa generáció kulcsfontosságú 

jellemzői kerülnek bemutatásra.  

A felsorolt generációk közül mindegyik rendelkezik érdekes, ugyanakkor összetett 

tulajdonságokkal. Az olyan kifejezések, mint például „a legújabb technológia, egy stílusos 

termék, megfizethető, különleges vásárlói élmény” ezen generációk mindennapjaiban aktív 

szerepet játszanak. Azonban mindegyik generáció eltérő módon értelmezi ezeket a fogalmakat. 

A szolgáltatók számára versenyt jelent a személyre szabott élmény biztosítása, hiszen ez adhat 

előnyös pozíciós a piacon számukra az elsődleges konkurenciáikkal szemben, azonban ehhez 

az eddig alkalmazott szabvány termékek megreformálására van szükség. 
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Generáció neve Veteránok Baby boomers X Y Z Alfa 

Születési időszak 1925-1945 1946-1964 1965-1979 1980-1995 1996-2004 2005- 

Életkor 2020-ban 95-75 74-56 55-39 40-25 24-16 15 

Releváns 

jellemvonások 

lojalitás, 

stabilitás, 

hosszútáv, 

felelősségtudat 

optimista és idealista 

gondolkodásmód 

optimizmus, 

kompetitív, 

találékony, 

nyitottak a 

változásra 

csapatjátékos, 

karrierista, 

magabiztos, 24 

órán belüli 

információ 

optimista 

hozzáállás 

kevésbé fontos 

az egyensúly 

rugalmasság, igény 

a változásra 

Munkamorál 

 
magas munkamániások 

saját maguk 

főnöke 
túl laza alacsony 

még nem érték el a 

munkavállaláshoz 

szükséges 

életkorhatárt 

Preferenciák 

könnyen 

kiismerhető 

munkakörnyezet 

egyértelmű célok  

egyensúly a 

munka és a 

magánélet 

között 

rugalmas 

időbeosztás 

kiegyensúlyozott 

munka-/magánélet 

modern 

berendezés, 

folyamatos 

újdonságok és 

változás 

Munkahelyi 

elvárások 

stabil munkahely, 

kiszámíthatóság 

hosszútávú 

karrierlehetőség 

előbbre jutási 

lehetőségek, 

minimum alapvető 

digitalizáció,  

csapatmunka 

különböző 

végzettségű 
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pozitív 

hangulat 

emberekkel való 

együttműködés 

Digitalizáció 

hozzáértés 

minimális - kevés 

hozzáértés 
alapismeretek 

felmenőikhez 

képest jobban 

értenek hozzá 

nem okoz 

nehézséget 

magasabb szintű 

hozzáértés az 

idősebbekkel 

szemben 

az első teljesen 

digitális 

generáció, 

kötelező az 

alapvető 

hozzáértés 

magas 

komfortérzet  

Digitális 

eszközökkel töltött 

idő 

<15ó/hét 20ó/hét 21ó/hét >24ó/hét >35ó/hét n.a. 

Digitális eszközök 

a munkahelyen 

nincs vagy 

kerülik 

csak szükség esetén 

használják 

hajlandóak a 

legújabb 

technológiát 

alkalmazni  

különböző 

eszközök önálló 

használata 

problémamentes 

alkalmazás 
alapvetőnek tartják 

Új digitális 

eszközök 

elsajátításának 

sebessége 

lassú lassú-normál normál normál-gyors gyors nagyon gyors 

3. ábra: Ma élő generácóik és fő jellemvonásaik (Forrás: Saját szerkesztés  Claudia Sima, p471-479. alapján)
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3.2 Szállodai alkalmazottak kapcsolata a digitális világgal 

 

A ma már elengedhetetlennek tekinthető mobil eszközök használata (pl.: Apple, iPhone, 

Android operációs rendszerű okostelefonok, iPad, Samsung Galaxy Tab) újra alkották a 

szálláshelyek digitális kommunikációs környezetét, ezáltal lehetőséget biztosítva az operációs 

rendszereknek a mobil applikációkon keresztül történő kommunikációra. Több vezető 

szállodalánc (pl.: Accor, Hilton, Marriott, Starwood) a fókuszukat a hatékonyabb fogyasztó-

orientált kommunikációra helyezik: önállóan bejelentkezhetnek a vendégek az okostelefonjuk 

vagy tabletjük segítségével. Az Accor, a francia szállodalánc tervezi a mobil eszközök 

használatának az engedélyezését az alkalmazottak számára, ezáltal a vevői igényeket jobban 

kielégítik (Jeong, Lee and Nagesvaran, 2020). 

Miyoung Jeong, Minwoo Lee és Balendra Nagesvaran Employee’s use of mobile devices and 

their perceived outcomes in the workplace: A case of a luxury hotel (2016) című kutatása során 

megállapították, hogy az alkalmazottak hasznosnak tekintik a mobil eszközök használatát a 

munkahelyeken, ami pozitívan járul hozzá a munkateljesítményükhöz. A két legmagasabb 

átlagérték szerint a mobileszközök használata növeli az alkalmazottak hatékonyságát és jobb 

szervezettségét munka közben, valamint segíti az elvégzett munka minőségi javulását is. Ez 

összhangban van azzal, amit a szálláshelyek el akarnak érni a mobil kommunikációs 

stratégiájukon keresztül. Ezen tanulmány eredménye alátámasztja a munkateljesítmény és 

munkával való elégedettség között fennálló pozitív kapcsolatot. Ha az alkalmazottak a mobil 

eszközöket hasznosnak találják a kommunikációhoz, valószínű, hogy úgy érzik, fejlődhet a 

teljesítményük, ami növeli a munkával való elégedettségüket, amely összességében 

hozzájárulhat a hosszabb ideig fennálló munkaviszonyhoz is (Jeong, Lee and Nagesvaran, 

2020) hivatkozza: Frey et al., 2013). 
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4. AZ NTAK RENDSZER 

4.1 Az NTAK fogalma, jelentése 

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) egy új, digitális adatszolgáltatási 

rendszer, amely lehetővé teszi, hogy valós időben legyen látható az országban található összes 

szálláshely forgalmi, statisztikai adata:  

 felnőttek száma 

 gyerekek száma 

 származási hely 

 eltöltött idő 

 igénybe vett szolgáltatások 

 kiadások végösszege. 

Az NTAK a turizmus fejlesztését szolgálja, a szektor digitalizációja elengedhetetlen a turizmus 

versenyképességének növeléséhez. 

A rendszernek köszönhetően minden szálláshely digitálisan, szálláshelykezelő szoftver 

használatával tud eleget tenni a vendégek bejelentkezésénél előírt adatrögzítési 

kötelezettségének. Az NTAK közvetlenül fogadja a vendég adatokat a szálláshelyektől, 

melyeket tárol, strukturált riportokat, elemzéseket készít, és a szektor adatszolgáltató szereplői, 

valamint a törvényben meghatározott hatóságai számára ezeket szolgáltatja (NTAK – 

információs oldal, 2020). 

4.2 A bevezetés folyamata 

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi törvény módosítása 

szerint Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ néven felhőalapú informatikai rendszer 

jön létre. A szükséges szálláshelykezelő szoftvert a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 

térítésmentesen biztosítja a szálláshelyként legfeljebb 6 szobát 12 férőhellyel hasznosító 

szolgáltatóknak. 

Az Európai Unióban és a világ legtöbb országában, Magyarországon is hasonlóképpen 

bejelentési kötelezettségük van a szálláshelyeknek. Adatszolgáltatás és rögzítés eddig is 

működött, a legtöbb kereskedelmi szálláshelyen már fut valamilyen szálláshelykezelő szoftver. 

Ez is egy fő oka annak, hogy a turizmus digitalizációja elengedhetetlen az ágazat 

versenyképességének növelése érdekében. (NTAK – információs oldal, 2020). 
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Az NTAK bevezetésének folyamata kategóriánként, dátummal megjelölve: 

 

4. ábra: AZ NTAK bevezetésének folyamata (Saját szerkesztés) 

A szálláshelyek vendégnyilvántartó szoftvere egy interface segítségével kumulált adatokat küld 

az NTAK-ba. Az NTAK semmilyen, a vendégekkel kapcsolatos személyes adatot nem tárol 

vagy kezel, kizárólag statisztikai adatkörökbe tartozó adatok digitális tárolására alkalmas.  

 

4.3 Az NTAK bevezetésének célja 

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a turizmus fejlesztését szolgálja, melynek 

elsődleges célkitűzése a versenyképesség növelése a szálláshelyszolgáltatási szektor 

digitalizálásán keresztül. További szándék, hogy naprakészen lássuk az országban található 

összes szálláshely forgalmi, statisztikai adatát, annak érdekében, hogy a turisztikai marketinget 

és a fejlesztéseket hatékonyabbá tudjuk tenni. 

Az állami turizmusirányítás célja, hogy a 2030-as Magyarország Közép-Európa vezető 

turisztikai térsége legyen, és elérje az 50 milliós vendégéjszakaszámot. Turizmust szervezni, 

fejleszteni akkor lehet jól, ha van valós képünk arról, hogy mi működik és mi nem működik a 

turizmusban. (NTAK – információs oldal, 2020). 

Szállodák

• 2019 júliustól

Panziók

• 2019 októbertől

Teljes haza 
szálláshelyszol

gáltatási 
szektor

• 2020 januártól: egyéb szálláshelyek, falusi szálláshelyek, kempingek, 
közösségi szálláshelyek, magánszálláshelyek, üdülőháztelepek
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Az NTAK céljai: 

 a teljes szálláshelyszolgáltatási szektor forgalmi adatainak valós és naprakész mérése 

 az ágazat versenyképességét célzó stratégia, fejlesztések, kampányok hatékonyabb 

tervezése, azok hatékonyságának mérése 

 a foglaltsági adatok alapján előrejelzések készítése a várható vendégforgalomról 

 visszajelzés a szálláshelyeknek, hogy versenyképesebbé, célzott szolgáltatásokkal 

működő, keresettebb szálláshelyekké váljanak 

 a szálláshelyszolgáltatók adminisztrációs- és adóterheinek csökkentése 

 egységes, országos szintű szálláshely adatbázis létrehozása a szolgáltatókról 

 az ágazat fehérítése, melynek köszönhetően Magyarország Kormánya megfontolja az 

áfacsökkentés lehetőségét a szálláshelyszolgáltató szektorban, a vendéglátáshoz 

hasonlóan (NTAK - információs oldal, 2020). 

4.4 Az NTAK előnyei 

Az egységes és digitalizált rendszer nagyban hozzájárul a turizmus versenyképességéhez, a 

szálláshely-szolgáltatási szektor fehéredéséhez és a szolgáltatók adminisztrációs- és 

adóterheinek csökkentéséhez.  

A Magyar Turisztikai Ügynökség célja, hogy az új digitális adatszolgáltatási rendszer:  

 gördülékeny és zökkenőmentes bevezetés 

 információs honlap indítása 

 tájékoztatás az NTAK részleteiről, friss híreiről 

 segítségnyújtás a szálláshelyeknek a csatlakozásukhoz. 

A korszakváltó rendszer arra lesz jó, hogy általa anonimizált, tehát személyes adatot nem 

tartalmazó módon láthassák a szakemberek a legfontosabb mérőszámokat, azaz hogy egy adott 

régióba hány turista, mely országból érkezett, hány napot töltött a hazai szálláshelyen és milyen 

szolgáltatásokat vett igénybe, a kapcsolódó költéssel együtt. (NTAK - információs oldal, 2020) 

4.4.1 Választás indoklása 

A Központi Statisztikai Hivatal, valamint a Magyar Szállodák Szövetsége által elérhetővé tett 

adatok szerint a négycsillag besorolású Balaton-parti kereskedelmi szálláshelyek száma 21, 
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melyből 13 található az északi parton. Kutatásomban az interjúkat az északi parton 

elhelyezkedőkkel készítettem, mert lokációja miatt ezt tekintem relevánsnak a Pannon Egyetem 

munkatársai, valamint hallgatói szempontjából, akik potenciális vendégkörét jelentik ezen 

szálláshelyeknek. 

4.4.2 A kutatásban résztvevő szálláshelyek 

A dolgozatomban a fókuszcsoportként szereplő kategóriának, (azaz Észak-Balaton és Hévíz 

térségében elhelyezkedő, négycsillagos kereskedelmi szálláshelyek) alá 13 jelölt tartozik, mely 

közül 9 vett részt a kérdőívek során.  

 

5. ábra: A kérdőívet kitöltő szálláshelyek település szerinti megoszlása. Forrás: saját szerkesztés 

  

Balatonfüred
22%

Tihany
11%

Hévíz
45%

Balatonkenese
11%

Zalacsány
11%

KITÖLTŐK VÁROSOK SZERINT
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5. MÓDSZERTAN BEMUTATÁSA 

 

Interjúkészítésemnek a legfőbb célja az volt, hogy bemutassam a Balaton északi partján, 

valamint Hévízen elhelyezkedő négycsillagos kereskedelmi szálláshelyek recepciójának 

működésében történt változásokat az NTAK rendszer bevezetése óta, valamint általánosságban 

feltárni a recepción dolgozó alkalmazottak életkorával és a digitális eszközökhöz való 

hozzáértésük kapcsolatát.  

A kvalitatív kutatás strukturálatlan, feltáró jellegű kutatási módszer, amely kis mintán alapul, 

és a probléma megértését szolgálja. Az ilyen jellegű kutatás célja a mögöttes okok és 

motivációk minőségi megértése, eredménye pedig a probléma megértésének segítése. A 

kvalitatív kutatásnak két megközelítése van: közvetlen és közvetett. A közvetlen megközelítés 

esetében a projekt céljait ismertetik a megkérdezettekkel vagy az interjú jellege alapján ez 

egyértelmű számukra.” (Malhotra, 2005, p201-202).  

Egy frekventáltan alkalmazott kutatásmódszertan metódus az interjú, hiszen ennek fő 

jellemzője, a problémák azonosítása, valamint a potenciális megoldások feltárására és 

értékelésére, konkrét információk megszerzésére is szolgál (Majoros, 2004). 

 

5.1 Hipotézis 

A szakirodalom alapján az alábbi hipotéziseket alkottam meg: 

H1: A 30 évnél fiatalabb korcsoportba tartozók számára nem okoz nehézséget a digitális 

eszközök kezelése. 

H2: Az Y, Z, és alfa generációk életének nagyobb százalékát teszi ki a digitális eszközökkel 

töltött idő, mint a korábbi nemzedékek esetében. 

H3: A mindennapi munkafolyamatok elvégzése során a rendszer bevezetése óta gyakrabban éri 

stressz az érintett alkalmazottakat. 

5.2 Kutatási kérdés 

Az eddigiekben a szekunder kutatásom bemutatására került sor, azaz a saját gondolataimmal, 

konklúzióimmal kiegészített általam felhasznált szakirodalom tanulmányozására és annak 

összegzésére. Kutatásom ezen részéhez tanulmányokat, internetes forrásokat és kutatásokat 
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használtam fel. Az első fejezetben definiált kutatási kérdésemet ezen szakirodalommal 

kiegészítettem és konkretizáltam, megválaszolására pedig a primer kutatásban kerül sor.   

 

1. Okozott-e nehézséget az NTAK rendszer bevezetése a kereskedelmi szálláshelyek 

alkalmazottai számára?    

2. Milyen irányba befolyásolta a mindennapi munkájukat a korábbihoz képest?   

3. Mennyi időbe telt megszokni a változásokat?  

4. Hogyan viszonyulnak az alkalmazottak egy munkahelyi változás bekövetkezésének 

hírére, amely a digitalizációhoz köthető? 

5.3 Kérdőív kidolgozása 

A kérdések összeállításánál elsődleges szempont volt az anonimitás megőrzésének lehetősége, 

ugyanakkor lényegi információ kinyerése is. Emellett szerepet játszott az is, hogy a kitöltő 

számára magas idő- és energiabefektetés nélkül végrehajtható legyen minden kérdés, és ne csak 

2 válaszkategória legyen. A megválaszolandó kérdések túlnyomórészt saját szerzésűek, hiszen 

ezt a témakört vizsgáló kutatás még nem került létrehozásra más szerző által. 

Haddad, Carol (1996) Employee attitudes toward new technology in a unionized manufacturing 

plant c. kutatásából vettem át kérdéseket a likert skálás értékeléshez, melyek a következőket 

tartalmazza: 

Az új technológia előtt... 

 hosszadalmasak voltak az egyes munkafolyamatok 

 nehezen kezelhető volt a foglalási rendszer 

Az új technológia bevezetése... 

 az átlagnál több stresszt okozott számomra 

 nem érintett különösebben 

 örültem, mert ezáltal lecseréltük a régit 

 

Az új technológia óta .... 

 több érdeklődést mutatok a munkám iránt 

 nyugtalan vagyok, ha a munkámra gondolok 

 gördülékenyebbek az egyes munkafolyamatok végrehajtása 
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 jobbak a vendég visszajelzések 

 lényegesen rövidebbek lettek az egyes munkafolyamatok 

 sokáig tartott megszokni az új rendszert 

 nem érzem magamat elég kompetensek az új rendszer kezeléséhez 

 többször kell segítséget kérnem a munkám sikeres elvégzése érdekében 

 vissza akarok térni a régi rendszerhez 

 vannak olyan munkafolyamatok, melyeknek elvégzése nehézséget okoz (pl regisztrált 

adatok megváltoztatása, nyomtatandó dokumentumok szerkesztése 

5.4 Szálloda kiválasztása 

A hazai kereskedelmi szálláshelyeken belül elsősorban a Balaton északi partján 

elhelyezkedőkre helyeztem a hangsúlyt, hiszen a Pannon Egyetem is ezen régióban található 

meg. Az egyetem hallgatói és munkatársai számára elsősorban az egyszerűbb 

megközelíthetőség miatt jelenthet relevánsabb potenciális desztinációt, mintsem a délipart. A 

jelentős számú létesítmények miatt Hévíz térségével bővítettem a palettát. Ami pedig a 

szálláshely kategóriáját illeti: a négy csillag besorolásúakat vizsgáltam, hiszen ebből van 

releváns mennyiségű, valamint ez egy frekventáltan igénybe vett minőség kategória.  

5.5 Mintavétel 

A mintavétel nem véletlen kiválasztáson alapult, mivel egy meghatározott kör tartozik a 

kutatáshoz kiválasztott szegmenshez, akik megfelelnek a megadott szempontoknak, azaz a 

Balaton északi partján helyezkedjenek el, és 4 csillag besorolásúak legyenek. 

Ezeket az ismérveket figyelembe véve állítottam össze a megkérdezettek körét.  

A sokaság 13 fő, a kitöltött pedig 9 fő volt. 

Összességében az elsődleges kutatásom módszertanaként kevert módszert alkalmaztam. A 

kutatásban részt vett interjúalanyok munkahelyi pozíciójuktól függően eltérő kérdéssorban 

részesültek: a recepcióvezető egy, nyitott kérdéseket tartalmazó beszélgetésen vett rész, míg a 

recepciósok egy strukturált kérdéssort töltöttek ki.  

A COVID-19 világjárvány kirobbanása okozta utazási- és látogatási korlátozások miatt az 

interjúk nem csupán személyesen, de telefonhíváson vagy online videóhíváson keresztül is 

megrendezésre kerültek. A recepcióvezetővel átlagosan 20-30 percig történő, minden esetben 

ugyanazok a nyílt interjúkérdések kerültek megválaszolásra. Ezt követően továbbításra került 

egy kérdéssor a recepció alkalmazottjai részére. 
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6. ELEMZÉS 

A kutatás során 9 kereskedelmi szálláshelytől érkezett kitöltés, mely minden esetben egy 

strukturált interjút tartalmaz a recepcióvezető részéről, illetve átlagosan 2 kitöltés a recepción 

dolgozó alkalmazottaktól, azaz összesen 20. 

6.1 Recepcióvezetők 

Elsőként a recepcióvezetők által alkalmazott digitális eszközöket vizsgáltam meg; mit 

használnak a magánéletben, valamint munkájuk során.  

 

 

6.ábra: A recepcióvezetők által alkalmazott digitális eszközökkel töltött idő (órában) megoszlása a 

magánéletben és a munka során. Forrás: Saját szerkesztés 

 

A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a magánéletben legalább kétszer annyi 

digitális eszközzel töltik idejüket, mint munkájuk során, ugyanis utóbbi túlnyomórészt telefon 

és számítógép használatát foglalja magába.  

Ezt követően a recepció legfontosabb digitális összetevőjét vizsgáltam: a foglalási rendszert. 

Mivel dolgoznak jelenleg, mi volt azt megelőzően használatban, mik az előnyei az új 

rendszernek.  
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7. ábra: A kutatásban résztvevő szálláshelyek által alkalmazott foglalási rendszerek régen 

(sötétkék), illetve jelenleg (világoskék)  

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Előnyként a legtöbbször a frissítések kerültek kihangsúlyozásra, azaz bizonyos elemek 

korszerűsítésének lehetősége, amelyet a folyamatosan változó vendégigények és trendek 

tesznek indokolttá. Erre specifikusan említett példák: 

 bejelentőlap részleges átszerkesztése 

 online check-in lehetőség 

 felhőalapú adattárolás 

 törzsvendég információ 

Az új rendszer újdonságokat, változásokat von maga után, amely hatással lehet azokra, akik 

ezzel dolgoznak, így a következőkben ezekre az eshetőségekre tértem ki. A válaszok között 
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túlnyomórészt a magasabb szintű koncentráció szükségességét hangsúlyozták ki, ugyanis az új 

rendszer több odafigyelést igényel. 

A vendégigények és visszajelzések végett tervezett és már korábban végrehajtott technológiai 

fejlesztések tekintetében a válaszadók 66,67 %-a nyilatkozott a már meglévő berendezések 

minőségi javításának szándékáról, például az internet elérhetőségének és sebességének 

fejlesztése.  

Emellett a szobafelszereltséget illetően mennyiségbeli változásra példa a szobánként 

rendelkezésre álló TV-k számának növelése, az erre megnövekedett igényre való tekintettel.  

Korábban rendelkezésre nem álló fejlesztéseket tekintve a válaszadók 33,33 %-a vezetett be 

olyan innovációt, mint például a Pre-arrival modul, melynek köszönhetően automatikus 

üzenetek kerülnek kiküldésre a vendégek részére érkezésük előtt, melyben tájékoztatást kapnak 

olyan, számukra releváns információkról, mint a helyi rendezvények, parkolás, szolgáltatások.  

6.2 Recepció alkalmazottak 

A recepciósoknak szánt kérdéssor az életkor megadásával indult, melyre az alábbi táblázat 

alapján is kiszámítható kapott átlag 34,4 év. 

 
8.ábra: A kérdőívet kitöltő recepciósok életkora generációs korcsoportokra bontva 

Forrás: Saját szerkesztés  
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Ezt követően megkérdeztem, hogy hány ével ezelőtt kezdtek el használni digitális eszközöket, 

amire habár az átlag válasz 14,95 év volt, ez természetesen eltérő jelentőséggel bír az aktuális 

életkortól függően. A kutatásom szempontjából relevánsabb, ha az alábbi táblázattal 

szemléltetem, hogy az egyes generációk átlagosan életüknek hány százalékát töltötték eddig 

ezen eszközök használatával: 

Generáció neve Életükben digitális eszközökkel töltött 

évek száma (%-ban) 

Baby Boomer 24 

X 51 

Y 51 

Z 50 

1. Táblázat: Generációk életük során digitális eszközökkel eltöltött évek száma (%-ban) 

Forrás: saját szerkesztés 

Ezt követően a magánéletben használt digitális eszközök számára kérdeztem, melyre a kapott 

átlagos szám 3,74 darab, mely generációkra lebontva az alábbiként értendő: 

Generáció megnevezése Átlagos digitális eszköz (db) 

Baby boomer 2,67 

X 3,67 

Y 3,8 

Z 5 

2.Táblázat: Generációk által otthon tartott digitális eszközök átlag darabszáma 

Forrás: saját szerkesztés 

A válaszadók minden esetben megjelölték az okostelefon, TV, laptop/ számítógép opciót, 

négyen közülük a tabletet is. Összesen kettő egyéni válasz érkezett: egy személy okosórát, egy 

pedig Xbox-ot is használ.  

Azt is vizsgáltam, hogy milyen közösségi média oldalakon vannak jelen a válaszadók, melynek 

eredményét az alábbi kördiagrammal ábrázolom: 
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8. ábra: A recepciósok által használt közösségi média oldalak. 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A válaszadók esetében megfigyelhető, hogy kizárólag a huszonéves korosztály esetében került 

kiválasztásra az Instagram, Snapchat és TikTok opció, az ennél idősebb generáció 

mindennapjaiban nem játszik aktív szerepet ezen applikáció. Ezen négy bejelölhető 

válaszlehetőségen felül egy, az X generációhoz tartozó kitöltő részéről érkezett három egyéni 

válasz: WeChat, Twitter és LinkedIn.  

 

A Spearman rang-korrelációs kereszttábla alapján az alábbi következtetéseket vontam le: 

Az életkor és a munka során digitális eszközökkel töltött idő között negatív, magas (-0,646) 

korreláció van, tehát minél idősebb valaki, annál kevesebb időt tölt a munkahelyen digitális 

eszközökkel. 

Az életkor és az új technológia bevezetése óta munka iránt mutatott érdeklődés között negatív, 

magas (-0,720) korreláció van, vagyis minél fiatalabb valaki, annál több érdeklődést mutat a 

munkája iránt az új technológia bevezetése óta. 

A digitális eszközök használatának kezdete óta eltelt évek száma és az új technológia 

bevezetése óta munkája iránt mutatott érdeklődés között negatív, magas (-0,574) korreláció van, 

tehát minél több ideje használ valaki digitális eszközöket, annál kevesebb érdeklődést mutat a 

munkája iránt az új technológia bevezetése óta. 

Az új technológia előtt a munkafolyamatokat hosszadalmasnak tekintők és a foglalási rendszert 

nehezen kezelhetőnek érzékelők között pozitív, magas (0,879) korreláció van, azaz minél 
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hosszadalmasabbnak tekinti valaki az új technológia előtti foglalási rendszert, annál 

nehezebben kezelhetőnek is. 

Az új technológia előtt a munkafolyamatokat hosszadalmasnak tekintők és az új rendszerhez 

nehezen alkalmazkodók között pozitív, közepes (0,480) korreláció van.  

Az új technológia előtt a foglalási rendszert nehezen kezelhetőnek tekintők és az új rendszer 

bevezetését stresszesnek érzékelők között pozitív, közepes (0,490) korreláció van, azaz minél 

nehezebben kezelte valakit a jelenlegit megelőző foglalási rendszert, annál több stressz érte 

őket az új bevezetésekor. Ez jelentheti azt is, hogy egy stressz szint alakult ki bennük a 

munkájuk kapcsán, ami kihatással van más, ehhez kapcsolódó munkafolyamatokra is, ahol 

szintén digitális eszközökkel kell dolgozniuk.  

Az új technológia bevezetését stresszesnek érzékelők és annak bevezetése óta munkájukra 

gondolva nyugtalanságot érzők között pozitív, erős (0,593) korreláció van, tehát minél több 

stresszt élt át valaki az új technológia bevezetése miatt, annál több nyugtalanságot érez azóta 

munkájára gondolva. Ezalapján következtethetünk arra, hogy a nem elegendő odafigyeléssel 

zajlott innovációk hosszútávon negatív viszonyt eredményezhetnek az alkalmazottak részéről 

munkájuk iránt.  

A régi rendszer lecserélése és az NTAK bevezetésének hírére reagálók között pozitív, közepes 

(0,480) korreláció van, tehát minél pozitívabban reagált valaki a régi rendszer lecserélésére, 

annál pozitívabban gondol az NTAK bevezetésének hírére. 

Az új technológia óta munkájuk iránt több érdeklődést mutatók és annak bevezetésének örülők 

között pozitív, közepes (0,465) korreláció van, vagyis minél jobban örült valaki az új 

technológia bevezetésének, annál több érdeklődést mutat valaki a munkája iránt. Ezt 

tekinthetjük egy pozitív impulzus folyamatának, melynek alapján nagyobb valószínűséggel 

javul a munkához való hozzáállás valamilyen, az alkalmazott számára a munkáját érintő pozitív 

esemény következtében. 

Az új technológia óta munkájuk iránt több érdeklődést mutatók és a munkafolyamatokat azóta 

gördülékenyebbnek tekintők között pozitív, erős (0,739) korreláció van, vagyis minél több 

érdeklődést mutat valaki a munkája iránt az új technológia óta, annál gördülékenyebbnek 

tekintik a munkafolyamatokat. Ez jelentheti azt is, hogy a javult minőségű munkafolyamatok 

motivációként hatnak az alkalmazottakra, emiatt több érdeklődéssel dolgoznak, mert tudják, 

hogy gördülékenyebben végezhetnek az elvárásoknak megfelelő szintű munkát. 

Az új technológia óta munkájuk iránt több érdeklődést mutatók és az érintett 

munkafolyamatokat azóta lényegesen rövidebbnek tekintők között pozitív, erős (0,739) 

korreláció van, tehát minél több érdeklődést mutat valaki a munkája iránt, annál rövidebbnek 
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tekinti az egyes munkafolyamatokat az új technológia bevezetése óta. Ebből következtethetünk 

arra, hogy amennyiben a munkavállalók tudatában vannak annak, hogy a korábbihoz képest 

kisebb erőfeszítéssel képesek ugyanazokat a feladatokat végrehajtani, mint korábban, több 

érdeklődést mutatnak a munkájuk iránt. 

Az új technológia óta a munkafolyamatokat gördülékenyebbnek tekintők és a régi rendszerhez 

visszatérni vágyók negatív, erős (-0,731) korreláció van, azaz minél kevésbé tekinti valaki 

gördülékenyebbnek az új rendszert, annál jobban vissza akar valaki térni a régihez. Ennek 

értelmében negatívan vélekednek az új rendszerről, és a régibe fektetett bizalmuk alapján 

inkább a jól bevált metódust preferálják. 

Az érintett munkafolyamatokat az új technológia bevezetése óta lényegesen rövidebbnek 

érzékelők és a régi rendszer lecserélésének örülők között pozitív, erős (0,527) korreláció van, 

tehát minél rövidebbnek érzékeli valaki az új technológia bevezetése óta a munkafolyamatokat, 

annál jobban örülnek a régi rendszer lecserélésének. Ezalapján ismételten megállapíthatjuk, 

hogy a munkahelyen történő, az alkalmazottakat is érintő pozitív tulajdonságúnak érzékelt 

innovációk munkájuk iránt lelkesedést eredményeznek. 

Az érintett munkafolyamatokat az új technológia bevezetése óta lényegesen rövidebbnek 

érzékelők és az azóta érkezett vendég visszajelzéseket jobbnak érzékelők között pozitív, erős 

(0,525) korreláció van, vagyis minél rövidebbnek érzékelik a munkafolyamatokat, annál 

pozitívabbnak látják a vendég visszajelzéseket is. 

Az új rendszert hosszú idő alatt megtanulók és a bevezetést stresszesnek érzékelők között 

pozitív, erős (0,862) korreláció van, melynek értelmében minél hosszabb ideig tartott valakinek 

megtanulni az új rendszer bevezetését, annál több stresszt érzékeltek ennek kapcsán.  

Az új technológia óta magukat nem elég kompetensnek érzők és az életkor között pozitív, erős 

(0,604) korreláció van, vagyis minél kevésbé érzi valaki magát az új rendszerhez 

kompetensnek, annál idősebb.  

Az új technológia óta magukat nem elég kompetensnek érzők és a számukra okozott stressz 

között pozitív, erős (0,623) korreláció van, tehát minél kevésbé érzi valaki magát kompetensnek 

az új technológia óta, annál több stresszt érzékeltek ennek kapcsán.  

Az új technológia óta magukat nem elég kompetensnek érzők és a munkájuk iránt azóta 

mutatott érdeklődés között negatív, közepes (-0,463) korreláció van, mely szerint minél kevésbé 

érzi valaki magát kompetensnek az új technológia óta, annál kevesebb érdeklődést mutat a 

munkája iránt. 

Az új technológia óta magukat nem elég kompetensnek érzők és az azóta munkájuk sikeres 

elvégzése érdekében gyakrabban segítséget alkalmazók között pozitív, erős (0,853) korreláció 
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van, azaz minél gyakrabban kér valaki segítséget munkája sikeres elvégzéséhez az új 

technológia bevezetése óta, annál kevésbé érzi magát kompetensnek. Ezt tekinthetjük egy 

negatív folyamat elindulásának, tehát egyik rossz tapasztalatból kifolyólag csökken a 

munkavégzésükkel kapcsolatban érzett önbizalmuk.  

A régi rendszerhez visszatérni vágyók és a régi rendszer lecserélésének örülők között negatív, 

erős (-0,625) korreláció van, tehát minél jobban vissza szeretne valaki térni a régi rendszerhez, 

annál kevésbé örült annak lecserélésének.  

A régi rendszerhez visszatérni vágyók és az egyes munkafolyamatok végrehajtását az új 

rendszer óta gördülékenyebbnek érzékelők között negatív, erős (-0,731) korreláció van, 

melynek értelmében minél jobban vissza szeretne valaki térni a régi rendszerhez, annál kevésbé 

érzik gördülékenyebbnek azóta az egyes munkafolyamatokat.  

6.2.Értelmezés 

A kutatásom során kapott eredmények alapján a következő megállapításokra jutottam: 

Az új technológia óta magukat nem elég kompetensnek érzők és az életkor között pozitív, erős 

(0,604) korreláció van, vagyis minél kevésbé érzi valaki magát az új rendszerhez 

kompetensnek, annál idősebb. Ennek értelmében H1 „Az életkor nagysága egyenes 

arányosságban van az új technológiához érzett kompetencia szintjével” hipotézisem eredménye 

igaz.  

1. táblázatomban kimutatott eredmények alapján megállapítható, hogy az X és Y generáció 

életüknek megegyező százalékát töltötte ki eddig a digitális eszközökkel töltött idő(51%), míg 

a Z generáció esetében 1 százalékponttal kevesebb, 50%-ról van szó. Ennek értelmében H2  

„Az Y és Z generációk életének nagyobb százalékát teszi ki a digitális eszközökkel töltött idő, 

mint a korábbi nemzedékek esetében” hipotézisem nem igaz.  

Tekintve, hogy minél kevésbé érzi valaki magát kompetensnek az új technológia óta, valamint 

minél hosszabb ideig tartott valakinek megtanulni az új rendszer bevezetését, annál több stresszt 

érzékeltek ennek kapcsán, H3 „A mindennapi munkafolyamatok elvégzése során a rendszer 

bevezetése óta gyakrabban éri stressz az érintett alkalmazottakat” hipotézisem igaz.  
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Kutatásom utolsó fejezetében az eddigieket kívánom összefoglalni. Sor kerül a primer kutatás 

összefoglalására, kihívások, konklúziók levonására, illetve a jövőre kitekintésre is az esetleges 

fejlesztési javaslatokat illetően. 

7.1 Kutatási eredmények összefoglalása 

A primer kutatás során a recepció vezetőkkel folytatott interjú során úgy érzékeltem, hogy 

elővigyázatosak a nagyobb változások bevezetésével, elsősorban a pénzügyi akadályok 

tekintetében. Amennyiben kapnának rá részleges- vagy teljes támogatást, szívesebben 

alkalmaznának korszerű újdonságokat, mellyel hozzájárulnak a vendégélményhez, illetve jobb 

pozícióra tennének szert a piacon a versenytársakkal szemben, hiszen ezáltal jobban fel tudnak 

zárkózni velük szemben.  

Éppen emiatt jellemző a HostWare szoftver használata. Habár vannak ennél korszerűbbek, 

modernebb lehetőségek is, több szempont került kihangsúlyozásra, ami miatt nem döntenek 

egyelőre a váltás mellett: 

 Az alkalmazottak jellemzően ezt ismerik 

 Kiszámítható, megbízható a vezetők számára is 

 Elérhetőek rá frissítések, amelyek nem teszik szükségessé az egész rendszer leváltását, 

mely nagy költséggel járna. 

Emellett a recepció alkalmazottjai azonosítottak bizonyos szempontok mentén a digitalizációs 

változásokhoz kapcsolódó változásokat, mely során a múltbeli helyzetet hasonlították össze a 

jelenlegivel. Az alábbiakban szeretném összefoglalni ezeket.  

Az SPSS szoftverrel végzett Spearman féle rang korrelációs adatelemzésem során a következő 

konzekvenciákat tudtam levonni a kérdőív eredményeiből: 

 Minél magasabb valakinek az életkora, annál kevesebb érdeklődést mutat a munkája 

iránt az új technológia bevezetése óta 

 Akik örültek a régi rendszer lecserélésének, úgy érzik, hogy azóta lényegesen 

rövidebbek lettek az egyes munkafolyamatok, és örültek az újításnak 

 Akik számára stresszt okozott az új rendszer bevezetése, több alkalommal kellett 

segítséget kérniük, hogy azt megfelelően tudják használni  
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 Akik az új rendszer óta rövidebbeknek és gördülékenyebbnek érzik az egyes 

munkafolyamatokat, a vendég visszajelzéseket is pozitívabbnak találják 

 Akik számára nehézséget okoznak egyes munkafolyamatok, többször kell segítséget 

kérniük  

 Akik a foglalási rendszert korábban nehezen kezelhetőnek tekintették, a 

munkafolyamatokat is hosszadalmasnak érzékelték.  

 

7.2. Konklúzió 

Kutatásom célja a ma is élő  generációk (azaz a veteránok, X Y és Z) között fennálló digitális 

kompetenciák különbségek felfedezése, különös tekintettel a 4* besorolású észak-balatoni 

kereskedelmi szálláshelyek recepción dolgozók képességeit tekintve. Ennek érdekében először 

a digitalizációs alapfogalmak, majd a generációk és főbb jellemzőik kerültek bemutatásra. A 

témaválasztásom egyik alap kiváltó oka az NTAK rendszer bevezetése volt, mely úgy 

gondolom, hogy minden érintett esetében releváns változásokat okozott. 

Ezek után a generációs különbségeket igyekeztem összekötni a digitális forradalom 

jelenségével , mely a hipotéziseim közé tartozik az alábbi kontextusban:  

„Az Y és Z generációk életének nagyobb százalékát teszi ki a digitális eszközökkel töltött idő, 

mint a korábbi nemzedékek esetében” 

Mindezeket összegezve folytattam a primer kutatásomat két külön kérdőív összeállításával 

mind a recepcióvezető, és az alkalmazottak számára, melyben előbbi esetében részletesebb, 

nyílt kérdéseket tartalmazó mélyinterjút alkalmaztam, utóbbinál pedig előre megadott 

válaszlehetőségeket biztosítottam. 

A szakirodalmi elemzést követően újra megfogalmaztam a kutatási kérdéseimet, majd 

kiegészítettem azokat, és a primer kutatásban, a mélyinterjúk segítségével próbáltam választ 

találni. Összességében azt tapasztaltam, hogy a hipotéziseim többségben helytállóak voltak, az 

interjúalanyok is hasonlóan vélekedtek a jelenlegi helyzetről. Megerősítésre került az új 

generációk technológia iránti fogékonyságát, valamint annak jelentős szerepe is az életükben. 

Mivel a jövő generációjáról beszélünk, elmondhatjuk, hogy szükség van olyan fejlesztések 

folyamatos bevezetésére, a jelenlegi szolgáltatások korszerűsítésére, mellyel az ő igényeiket 

szolgáljuk, mind alkalmazott, mind vendégként. További kutatásokra van szükség azonban 

annak érdekében, hogy egyensúlyt találjuk a jelentős korkülönbséggel rendelkező munkatársak 
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számára egyenlő esélyek biztosításában, akiknek megegyező digitális kompetenciát igénylő 

eszközökkel kell dolgozniuk, habár életkorukból eredően eltérő készségekkel rendelkezhetnek. 

Összességében kijelenthetjük, hogy a technológiai fejlesztések szükségességét nem szabad 

figyelmen kívül hagynia egy olyan vezetőségnek, akinek célja a versenyképesség és jól működő 

szervezet; ezt mind a szekunder, mind a primer kutatásom megerősítette. A szállodaipar sem 

kivétel ezalól, különösképpen a humán erőforrás rész tekintetében, hiszen a menedzsment 

felelőssége megtalálni az egyensúlyt a digitalizáció és az emberi munkaerő között. 

Elengedhetetlen egy alaposan kidolgozott stratégia meghatározása, egyértelmű célkitűzések, 

melyek között szerepel a folyamatos innovációra és tanulásra való törekvés.  
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9. FÜGGELÉK 

9.1 A recepcióvezető részére feltett kérdéssor 

 

 Milyen eszközöket használ a magánéletben? 

 Munkája során milyen eszközöket használ? 

 Milyen foglalási rendszert használtak régen? 

 Milyen foglalási rendszert használak jelenleg? 

 Hol használta a jelenlegit megelőző foglalási rendszert? (előző munkahely/ jelenlegi 

munkahely)  

 Van-e olyan digitális eszköz, amit a vendégigények miatt vezettek be? (pl router 

minden egyes szobában, új légkondik, okos TV 

 Mik a fő előnyei az új foglalási rendszernek ezen a szálláshelyen? 

 Hogyan változott a recepción dolgozó alkalmazottak szerepe az új rendszer 

alkalmazása miatt? 

 Hogyan járul hozzá a foglalási rendszer a vendégek igényeinek megismeréséhez?  

 A jövőben új alkalmazottak jelentkezésekor figyelembe veszi-e a jelentkező a rendszer 

kezelhetőségéhez szükséges kompetenciáit? 

 Érkezett-e visszajelzés a vendégek részéről az új rendszer bevezetése óta? (pl zavarja-

e őket, hogy oda kell adniuk a személyi igazolványukat, vagy örülnek-e hogy nem kell 

ott várakozniuk, amíg elkészül a papírmunka) 

 Érkezett-e visszajelzés az új rendszer bevezetésével kapcsolatban a recepció 

alkalmazottai részéről? (pl jónak/rossznak találják) 

 Az új foglalási rendszer bevezetésekor ütköztek-e nehézségekbe? Ha igen, részletezze 

  



  

 

372 

 

9.2 A recepció alkalmazottai részére feltett kérdések 

 

 Kérem, adja meg az életkorát 

 Hány digitális/okos eszköze van otthon? 

 Milyen digitális eszközöket használ a magánéletben? 

 Milyen közösségi médiát használ? 

 Munkája során napi átlagosan hány órát tölt az alábbi eszközök használatával? 

 Hogyan reagált az új adatszolgáltatási rendszer (NTAK) bevezetésének hírére? 

 Változott-e lényegesen a munkaköri feladatok beosztása az új rendszer miatt (pl 

valakire több feladat hárul) ? 

 Megváltozott-e a napi munkafolyamat? Ha igen, kérem fejtse ki 

 Mennyi időbe telt, mire megszokta az új rendszert? 

 

Mennyire ért egyet az alábbi állítással? (1-5) 

Az új technológia előtt: 

 hosszadalmasak voltak az egyes munkafolyamatok 

 nehezen kezelhető volt a foglalási rendszer 

Az új technológia bevezetése: 

 az átlagnál több stresszt okozott számomra 

 nem érintett különösebben 

 örültem neki, végre lecseréltük a régit 

Az új technológia óta: 

 több érdeklődést mutatok a munkám iránt 

 nyugtalan vagyok, ha a munkámra gondolok 

 gördülékenyebbek az egyes munkafolyamatok végrehajtása 

 jobbak a vendég visszajelzések 

 lényegesen rövidebbek lettek az egyes munkafolyamatok 

 sokáig tartott megszokni az új rendszert 

 nem érzem magamat elég kompetensek az új rendszer kezeléséhez 

 többször kell segítséget kérnem a munkám sikeres elvégzése érdekében 
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 vissza akarok térni a régi rendszerhez 

 vannak olyan munkafolyamatok, melyeknek elvégzése nehézséget okoz (pl regisztrált 

adatok megváltoztatása, nyomtatandó dokumentumok szerkesztése) 

(Saját szerkesztés Haddad, Carol. (1996) alapján) 
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9.3 Spearman rang-korrelációs kereszttábla 

 

Kérem, adja meg az 

életkorát

Hány éve használ 

rendszeresen 

digitális 

eszközöket?

Hány digitális/okos 

eszköze van otthon?

Munkája során napi 

átlagosan hány órát 

tölt az alábbi 

eszközök 

használatával?

Mennyi időbe telt, 

mire megszokta az 

új rendszert?

Hogyan reagált az új 

adatszolgáltatási 

rendszer (NTAK) 

bevezetésének 

hírére?

Az új technológia 

előtt... 

[hosszadalmasak 

voltak az egyes 

munkafolyamatok]

Az új technológia 

előtt... [nehezen 

kezelhető volt a 

foglalási rendszer]

Az új technológia 

bevezetése... [az 

átlagnál több 

stresszt okozott 

számomra]

Az új technológia 

bevezetése... [nem 

érintett 

különösebben]

Az új technológia 

bevezetése... 

[örültem, mert ezáltal 

lecseréltük a régit]

Az új technológia óta 

.... [több érdeklődést 

mutatok a munkám 

iránt]

Az új technológia óta 

.... [nyugtalan 

vagyok, ha a 

munkámra 

gondolok]

Az új technológia óta 

.... 

[gördülékenyebbek 

az egyes 

munkafolyamatok 

Az új technológia óta 

.... [jobbak a 

vendégvisszajelzése

k]

Az új technológia óta 

.... [lényegesen 

rövidebbek lettek az 

egyes 

munkafolyamatok]

Az új technológia óta 

.... [sokáig tartott 

megszokni az új 

rendszert]

Az új technológia óta 

.... [nem érzem 

magamat elég 

kompetensek az új 

rendszer 

Az új technológia óta 

.... [többször kell 

segítséget kérnem a 

munkám sikeres 

elvégzése 

Az új technológia óta 

.... [vissza akarok 

térni a régi 

rendszerhez]

Az új technológia óta 

.... [vannak olyan 

munkafolyamatok, 

melyeknek 

elvégzése 

Az új technológia óta 

.... [Sor: 11]

Correlation Coefficient 1,000 0,387 -0,315 -,646
** 0,013 -0,076 0,013 -0,034 0,288 -0,241 -0,361 -,720

** 0,197 -0,330 -0,220 -0,069 0,425 ,604
** 0,453 0,304 0,239

Sig. (2-tailed) 0,092 0,176 0,002 0,957 0,750 0,959 0,891 0,247 0,321 0,141 0,001 0,419 0,167 0,365 0,780 0,079 0,006 0,052 0,206 0,325

N 20 20 20 20 20 20 19 19 18 19 18 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 0

Correlation Coefficient 0,387 1,000 -0,026 -0,378 -0,163 0,044 0,009 -0,054 -0,267 -0,112 -0,121 -,574
* -0,371 -0,245 -0,294 -0,179 -0,202 0,044 -0,157 -0,012 -0,214

Sig. (2-tailed) 0,092 0,913 0,101 0,492 0,855 0,971 0,828 0,284 0,647 0,631 0,010 0,118 0,313 0,221 0,465 0,422 0,857 0,520 0,961 0,379

N 20 20 20 20 20 20 19 19 18 19 18 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 0

Correlation Coefficient -0,315 -0,026 1,000 0,334 -0,099 0,033 -0,006 0,041 -0,136 0,214 0,087 0,291 -0,180 -0,062 0,346 0,075 -0,215 -0,272 -0,218 -0,099 -0,090

Sig. (2-tailed) 0,176 0,913 0,150 0,677 0,890 0,982 0,869 0,592 0,380 0,731 0,226 0,462 0,801 0,147 0,761 0,391 0,260 0,370 0,685 0,715

N 20 20 20 20 20 20 19 19 18 19 18 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 0

Correlation Coefficient -,646
** -0,378 0,334 1,000 0,008 -0,262 0,075 0,111 0,138 -0,007 -0,103 0,251 0,007 -0,170 0,195 0,007 -0,066 -0,315 -0,168 -0,076 -0,257

Sig. (2-tailed) 0,002 0,101 0,150 0,974 0,264 0,760 0,651 0,584 0,978 0,685 0,300 0,979 0,486 0,423 0,976 0,795 0,190 0,491 0,756 0,289

N 20 20 20 20 20 20 19 19 18 19 18 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 0

Correlation Coefficient 0,013 -0,163 -0,099 0,008 1,000 -0,197 -0,168 -0,198 0,123 0,348 -0,084 -0,133 0,161 -0,009 0,199 0,220 0,335 0,305 0,210 0,326 0,273

Sig. (2-tailed) 0,957 0,492 0,677 0,974 0,405 0,491 0,417 0,628 0,144 0,741 0,588 0,509 0,970 0,413 0,366 0,174 0,203 0,388 0,173 0,258

N 20 20 20 20 20 20 19 19 18 19 18 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 0

Correlation Coefficient -0,076 0,044 0,033 -0,262 -0,197 1,000 0,053 0,162 -0,190 0,085 ,708
** 0,378 -0,101 ,559

* 0,222 0,317 -0,106 0,079 -0,012 -0,405 0,196

Sig. (2-tailed) 0,750 0,855 0,890 0,264 0,405 0,831 0,509 0,450 0,728 0,001 0,110 0,681 0,013 0,362 0,186 0,675 0,748 0,960 0,086 0,420

N 20 20 20 20 20 20 19 19 18 19 18 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 0

Correlation Coefficient 0,013 0,009 -0,006 0,075 -0,168 0,053 1,000 ,879
** 0,349 0,128 -0,370 0,129 0,082 0,009 0,266 -0,141 ,480

* 0,043 0,179 -0,017 -0,055

Sig. (2-tailed) 0,959 0,971 0,982 0,760 0,491 0,831 0,000 0,155 0,603 0,131 0,598 0,740 0,971 0,271 0,564 0,044 0,862 0,462 0,946 0,823

N 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 18 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 0

Correlation Coefficient -0,034 -0,054 0,041 0,111 -0,198 0,162 ,879
** 1,000 ,490

* -0,056 -0,330 0,194 0,153 0,034 0,375 -0,031 0,443 0,275 0,390 0,031 0,107

Sig. (2-tailed) 0,891 0,828 0,869 0,651 0,417 0,509 0,000 0,039 0,818 0,181 0,426 0,530 0,889 0,114 0,899 0,066 0,254 0,099 0,900 0,664

N 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 18 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 0

Correlation Coefficient 0,288 -0,267 -0,136 0,138 0,123 -0,190 0,349 ,490
* 1,000 -0,333 -0,369 -0,176 ,593

** -0,208 0,229 0,184 ,862
**

,623
**

,618
** 0,403 0,389

Sig. (2-tailed) 0,247 0,284 0,592 0,584 0,628 0,450 0,155 0,039 0,177 0,132 0,484 0,009 0,407 0,361 0,466 0,000 0,006 0,006 0,097 0,110

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 0

Correlation Coefficient -0,241 -0,112 0,214 -0,007 0,348 0,085 0,128 -0,056 -0,333 1,000 0,259 ,465
* -0,290 ,514

* 0,328 0,310 -0,213 -0,379 -0,420 -0,375 -0,215

Sig. (2-tailed) 0,321 0,647 0,380 0,978 0,144 0,728 0,603 0,818 0,177 0,299 0,045 0,228 0,024 0,170 0,196 0,397 0,110 0,073 0,114 0,377

N 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 18 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 0

Correlation Coefficient -0,361 -0,121 0,087 -0,103 -0,084 ,708
** -0,370 -0,330 -0,369 0,259 1,000 ,542

* -0,158 ,739
** 0,316 ,527

* -0,415 -0,233 -0,399 -,625
** 0,062

Sig. (2-tailed) 0,141 0,631 0,731 0,685 0,741 0,001 0,131 0,181 0,132 0,299 0,020 0,531 0,000 0,201 0,025 0,098 0,353 0,101 0,006 0,807

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 0

Correlation Coefficient -,720
**

-,574
* 0,291 0,251 -0,133 0,378 0,129 0,194 -0,176 ,465

*
,542

* 1,000 -0,114 ,733
**

,472
* 0,365 -0,362 -,463

* -0,387 -,625
** -0,156

Sig. (2-tailed) 0,001 0,010 0,226 0,300 0,588 0,110 0,598 0,426 0,484 0,045 0,020 0,643 0,000 0,042 0,124 0,139 0,046 0,102 0,004 0,523

N 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 18 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 0

Correlation Coefficient 0,197 -0,371 -0,180 0,007 0,161 -0,101 0,082 0,153 ,593
** -0,290 -0,158 -0,114 1,000 -0,235 -0,092 -0,288 ,543

*
,504

*
,614

** 0,377 0,395

Sig. (2-tailed) 0,419 0,118 0,462 0,979 0,509 0,681 0,740 0,530 0,009 0,228 0,531 0,643 0,332 0,709 0,233 0,020 0,028 0,005 0,111 0,094

N 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 18 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 0

Az új technológia 

bevezetése... [nem érintett 

különösebben]

Az új technológia 

bevezetése... [örültem, mert 

ezáltal lecseréltük a régit]

Az új technológia óta .... [több 

érdeklődést mutatok a 

munkám iránt]

Az új technológia óta .... 

[nyugtalan vagyok, ha a 

munkámra gondolok]

Mennyi időbe telt, mire 

megszokta az új rendszert?

Hogyan reagált az új 

adatszolgáltatási rendszer 

(NTAK) bevezetésének 

hírére?

Az új technológia előtt... 

[hosszadalmasak voltak az 

egyes munkafolyamatok]

Az új technológia előtt... 

[nehezen kezelhető volt a 

foglalási rendszer]

Az új technológia 

bevezetése... [az átlagnál több 

stresszt okozott számomra]

Kérem, adja meg az életkorát

Hány éve használ 

rendszeresen digitális 

eszközöket?

Hány digitális/okos eszköze 

van otthon?

Munkája során napi átlagosan 

hány órát tölt az alábbi 

eszközök használatával?

 

 

Correlation Coefficient -0,330 -0,245 -0,062 -0,170 -0,009 ,559
* 0,009 0,034 -0,208 ,514

*
,739

**
,733

** -0,235 1,000 0,455 ,587
** -0,287 -0,228 -0,385 -,731

** -0,121

Sig. (2-tailed) 0,167 0,313 0,801 0,486 0,970 0,013 0,971 0,889 0,407 0,024 0,000 0,000 0,332 0,050 0,008 0,248 0,347 0,104 0,000 0,622

N 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 18 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 0

Correlation Coefficient -0,220 -0,294 0,346 0,195 0,199 0,222 0,266 0,375 0,229 0,328 0,316 ,472
* -0,092 0,455 1,000 ,535

* 0,180 0,106 -0,087 -0,258 0,129

Sig. (2-tailed) 0,365 0,221 0,147 0,423 0,413 0,362 0,271 0,114 0,361 0,170 0,201 0,042 0,709 0,050 0,018 0,475 0,667 0,723 0,285 0,599

N 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 18 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 0

Correlation Coefficient -0,069 -0,179 0,075 0,007 0,220 0,317 -0,141 -0,031 0,184 0,310 ,527
* 0,365 -0,288 ,587

**
,535

* 1,000 0,066 0,126 -0,061 -0,371 0,169

Sig. (2-tailed) 0,780 0,465 0,761 0,976 0,366 0,186 0,564 0,899 0,466 0,196 0,025 0,124 0,233 0,008 0,018 0,794 0,608 0,804 0,118 0,490

N 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 18 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 0

Correlation Coefficient 0,425 -0,202 -0,215 -0,066 0,335 -0,106 ,480
* 0,443 ,862

** -0,213 -0,415 -0,362 ,543
* -0,287 0,180 0,066 1,000 ,672

**
,645

**
,604

**
,541

*

Sig. (2-tailed) 0,079 0,422 0,391 0,795 0,174 0,675 0,044 0,066 0,000 0,397 0,098 0,139 0,020 0,248 0,475 0,794 0,002 0,004 0,008 0,021

N 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0

Correlation Coefficient ,604
** 0,044 -0,272 -0,315 0,305 0,079 0,043 0,275 ,623

** -0,379 -0,233 -,463
*

,504
* -0,228 0,106 0,126 ,672

** 1,000 ,853
**

,538
*

,721
**

Sig. (2-tailed) 0,006 0,857 0,260 0,190 0,203 0,748 0,862 0,254 0,006 0,110 0,353 0,046 0,028 0,347 0,667 0,608 0,002 0,000 0,018 0,000

N 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 18 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 0

Correlation Coefficient 0,453 -0,157 -0,218 -0,168 0,210 -0,012 0,179 0,390 ,618
** -0,420 -0,399 -0,387 ,614

** -0,385 -0,087 -0,061 ,645
**

,853
** 1,000 ,629

**
,640

**

Sig. (2-tailed) 0,052 0,520 0,370 0,491 0,388 0,960 0,462 0,099 0,006 0,073 0,101 0,102 0,005 0,104 0,723 0,804 0,004 0,000 0,004 0,003

N 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 18 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 0

Correlation Coefficient 0,304 -0,012 -0,099 -0,076 0,326 -0,405 -0,017 0,031 0,403 -0,375 -,625
**

-,625
** 0,377 -,731

** -0,258 -0,371 ,604
**

,538
*

,629
** 1,000 ,549

*

Sig. (2-tailed) 0,206 0,961 0,685 0,756 0,173 0,086 0,946 0,900 0,097 0,114 0,006 0,004 0,111 0,000 0,285 0,118 0,008 0,018 0,004 0,015

N 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 18 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 0

Correlation Coefficient 0,239 -0,214 -0,090 -0,257 0,273 0,196 -0,055 0,107 0,389 -0,215 0,062 -0,156 0,395 -0,121 0,129 0,169 ,541
*

,721
**

,640
**

,549
* 1,000

Sig. (2-tailed) 0,325 0,379 0,715 0,289 0,258 0,420 0,823 0,664 0,110 0,377 0,807 0,523 0,094 0,622 0,599 0,490 0,021 0,000 0,003 0,015

N 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 18 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 0

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1. BEVEZETÉS 

A dolgozat célja három különböző nemzetgazdaságilag prominens iparágban tevékenykedő 

vállalkozás koronavírus okozta gazdasági válság alatti helyzetének vizsgálata 2020. januárjától 

szeptember végéig. Egy élelmiszeripari, egy autóipari és egy szállodaipari vállalkozás áll a 

kutatás középpontjában. A kutatás során fény derül arra, hogy melyik iparági vállalkozásra volt 

legnagyobb hatással a járványhelytet. 

A kutatásom során célom volt a vállalkozások ellátási láncának megingásának, likviditási 

helyzetének, illetve a munkaerő fluktuációjának részletes elemzése mutatószámok segítségével. 

Így a vállalkozások adataira havi bontásban volt szükségem, illetve a kvalitatív elemzés is 

elengedhetetlennek bizonyult. A vállalkozások vezetőivel mélyinterjút készítettem, hogy 

részletesebb, pontosabb képet kapjak a vállalkozások gazdasági helyzetének elemzéséhez.  

A téma választás aktualitását a koronavírus jelenléte adja, ugyanis márciusban mindenkit 

váratlanul ért a járvány és a hozzá köthető gazdasági válság. A koronavírus okozta gazdasági 

válság megszorító intézkedésekre kényszerítette a vállalkozásokat. A vállalkozások 

rákényszerültek a döntéshozás lerövidítésére, a kialakult helyzetre azonnal kellett reagálniuk. 

A kutatásom fontossága abban rejlik, hogy a koronavírus második hullámának hatását már most 

érzik a vállalatok. Az elemzés a vállalatok számára elengedhetetlen ahhoz, hogy a második 

hullámot sikeresebben vészelhessék át, mint az elsőt. Az első hullám rámutatott a 

gyengeségekre, így a vezetők láthatják, hogy melyek azok a területek, folyamatok, melyek 

fejlesztésekre szorulnak. 
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2. A KORONAVÍRUS 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO: World Health Organization) (2020a) kutatásai alapján 

a COVID-19 egy olyan fertőző betegség, melyet egy újonnan felfedezett koronavírus okoz. 

Ezzel a vírussal fertőzött betegek általában enyhe vagy közepes mértékű légúti megbetegedést 

tapasztalnak, melyből kezelés nélkül felépülnek. A tünetek átlagosan 4-5 napon belül 

jelentkeznek a fertőzéstől számítva, azonban ez akár 14 nap is lehet. 

Ez a járványosan terjedő vírus elsősorban nyálcseppek vagy orrkiürülés útján terjed, illetve 

közeli kontaktus során. Jelenleg nincs semmiféle specifikus oltás, gyógymód a vírus kezelésére, 

azonban a kutatások folyamatosan folynak. A legjobb módja a megakadályozásnak és a fertőzés 

terjedésének lassításának a rendszeres, alapos szappanos kézmosás, alkohol alapú 

kézfertőtlenítők használata, az archoz érés elkerülése, illetve a legalább 1,5 méteres 

távolságtartás. 

Az igazán veszélyeztettek, akiknél a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy kialakul ez a 

súlyos betegség, azok az idősebb korosztály tagjai, illetve azok az emberek, akik mögöttes 

egészségügyi problémával rendelkeznek, pl. szív- és érrendszeri problémák, cukorbetegség, 

krónikus légúti betegség, rák. 

2019. december 31-én a WHO vuhani irodájába egy ismeretlen eredetű tüdőgyulladásos 

megbetegedést jelentettek be. Ekkor már 44 fertőzött embert tartottak nyilván. 2020. január 7-

én a kínai hatóságok azonosították az új típusú koronavírust, azaz a SARS-CoV-2 vírus által 

okozott COVID-19-et. Még ebben a hónapban jelentettek fertőzöttséget Thaiföldön, Japánban, 

Dél-Koreában, illetve már előfordultak elhalálozások is (WHO, 2020b). 

A WHO január 24-ei cikkében (2020c) jelentette be, hogy az addig ismert klinikai tünetek közé 

tartozik a láz, a légzési nehézségek, illetve a mellkasról készült röntgenfelvételek kétoldalú tüdő 

beszivárgást mutatnak, mely nem más, mint a tüdőgyulladás.  

2.1 Koronavírus Magyarországon 

A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs január 31-én tartotta meg 

első ülését, ahol elfogadtak egy 28 pontból álló Akciótervet. Az ülés célja az esetleges 

vírusmegjelenés kiszűrése volt és az állami szervek feladatainak összehangolása az 

egészségügyi és járványügyi intézkedések hatékony megszervezésére (Magyarország 

Kormánya, 2020).  
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2020 márciusában Magyarországon is megjelent a COVID-19. Orbán Viktor miniszterelnök 

március 4-én jelentette be, hogy Magyarországon is megjelent a koronavírus. Először 2 külföldi 

egyetemi hallgatót érte a fertőzés (koronavirus.gov.hu, 2020a). Március 11-én bejelentették a 

veszélyhelyzetet, megtiltották a 100 főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb kültéri 

rendezvények megtartását és a felsőoktatásban távoktatást vezettek be (Magyar Közlöny, 

2020a). Az első halálesetet március 15-én jelentették be (koronavirus.gov.hu, 2020b). 

Március 16-án a kormány döntése szerint a kereskedelmi egységek a drogériák, a 

gyógyszertárak, a dohányboltok és az üzemanyag-töltőállomások kivételével nem tarthattak 

nyitva 15 és 6 óra között, továbbá megkezdődtek az országhatárok lezárása. A 70. életévüket 

betöltött személyeket felszólították az otthonmaradásra, illetve megtiltották a zenés és táncos 

rendezvényeken való részvételt is (Magyar Közlöny, 2020b).  

Március 19-én az Operatív Törzs felszólította a lakosságot arra, hogy aki teheti maradjon 

otthon, majd március 28-án bevezetésre került a kijárási korlátozás, mely alapján mindenki csak 

munkavégzés, illetve alapvető szükségletek ellátása céljából hagyhatta el a lakóhelyét. Ezzel 

egyidejűleg került bevezetésre az is, hogy a nyugdíjas korosztály csak délelőtt 9 és 12 óra között 

látogathatja az élelmiszerboltokat, a piacokat és a gyógyszertárakat (Magyar Közlöny, 2020c). 

Ennek célja a járvány terjedésének lassítása volt, mely be is következett. 

Április végén Müller Cecília országos tisztifőorvos azt nyilatkozta, hogy a járvány ügyi 

intézkedések, melyeket időben meghoztak, nagyon hatékonyak voltak, így a járványgörbét 

sikerült ellaposítani (koronavirus.gov.hu, 2020c). Orbán Viktor miniszterelnök április végi 

nyilatkozata szerint annyi férőhely áll rendelkezésre az egészségügyi ellátásban, hogy az 

felkészültnek mondható legyen a tömeges megbetegedésekre. Ennek köszönhetően vidéken 

feloldásra kerültek a kijárási korlátozások, de Budapesten és környékén még életben maradt, 

illetve az arc eltakarása maszkkal kötelezővé vált (koronavirus.gov.hu, 2020d). 

A legmagasabb koronavírus fertőzöttek száma május 4-én volt, ettől kezdve az új 

megfertőződések száma csökkenő tendenciát mutatott, melyet az 60. ábra szemléltet.  
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60. ábra: Laborral igazolt esetszámok 

(koronavirus.gov.hu, 2020e) 

 

Május közepén megszűntek Budapesten is a korlátozások, illetve már ebben a hónapban 

beterjesztésre került a rendkívüli jogrend megszűnéséhez kapcsolódó törvényjavaslat. 

Június 18-án megszűnt a veszélyhelyzet az uniós tagállamok közül elsőként. (Magyar Közlöny, 

2020d). Ez azt mutatja, hogy Magyarország sikeresen zárta le az első szakaszt a koronavírus 

elleni védekezésben. Nyáron a helyzet nem romlott. A koronavírusos megbetegedések száma 

alacsonyan maradt, ezt a 61. ábra szemlélteti. Augusztus 11-én a Kormány bejelentette, hogy 

az iskolák a hagyományos módon indulhatnak szeptember elsején (Magyar Közlöny, 2020e). 

Augusztus végén viszont újabb szigorításokat jelentett be a Kormány, szigorú határvédelmi 

intézkedéseket vezettek be szeptember 1-től, melyek az első hullám alatt is fennálltak (Magyar 

Közlöny, 2020f). 

 

61. ábra: Az esetszámok és elhalálozások száma Magyarországon 

Saját szerkesztés (ourworldindata.org, 2020) alapján 

 

Ahogy a 61. ábra is látszik, novemberre a fertőzöttek száma jóval magasabb lett, mint az első 

hullám alatt bármikor is volt, így a Kormány újabb intézkedések bevezetésére kényszerült. 

November 4-től újra bevezetésre került a rendkívüli jogrend, illetve a kijárási korlátozás, mely 
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éjféltől reggel 5 óráig tart. Ezen kívül tilos az olyan rendezvényeken való részvétel, melyek 

zeneszolgáltatást nyújtanak, illetve elrendelték a tömegközlekedési járatok sűrítését (Magyar 

Közlöny, 2020g). A felsőoktatási intézmények pedig fokozatosan átállnak távoktatásra. 

2.2 A koronavírus okozta gazdasági világválság 

A történelem során többször volt példa gazdasági világválságokra, melyek közül a nagyobbakat 

emelném ki. 

2.2.1 Az 1929-33-as világválság 

A válság kitörését egy ciklusos folyamat előzte meg. A kiindulópont a túltermelés volt, így 

csökkenteni kellett a termelést. Ebből az következett, hogy a munkásokat elbocsátották. Ennek 

hatására viszont a vásárlások visszaestek, így megint csökkenteni kellett a termelést és újabb 

munkaerőtől kellett megválniuk a cégeknek (Kovács, 2019). 

Az Amerikai Egyesült Államokban az 1920-as évek második felében a részvényárak 

folyamatosan nőttek, majd 1929. szeptemberben csökkentek. Ekkor mindenki bevásárolt a 

részvénypiacon, mert abban bíztak, hogy a csökkenés csak átmeneti. Sokan hitelt is vettek fel, 

mert úgy gondolták, hogy a nyereségük nagyobb lesz. Október 18-án kezdtek csökkenni az 

értékpapírok annyira, hogy mindenki pánikszerűen váltotta vissza részvényeit. Az igazi 

mélypont 24-én jött el, amit azóta is fekete csütörtökként említenek (Lőrincz, 2019). 

Ezen a napon közel 13 millió részvényt adtak el a befektetők, hogy csökkentsék veszteségeiket. 

Először a vezetők nem vették komolyan a helyzetet, hangsúlyozni próbálták, hogy a stabil 

piacnak köszönhetően az árak újra emelkedni fognak (Lőrincz, 2019). 

Alapvetően a válságnak csak az Egyesült Államokra kellett volna hatással lennie, viszont nem 

ez történt. A köztudatba beépült, hogy az Egyesült Államok gazdaságilag világvezető állammá 

nőtte ki magát, és minden ország azokat a trendeket követte, melyet az USA diktált (Lőrincz, 

2019). 

A Federal Reserve (Fed) amerikai jegybank az alapkamatot 3,2%-ról 5%-ra emelte, mondván, 

hogy a részvénypiaci árak magasak, majd ennek hatására nagyobb tőke áramlott be az országba, 

mint bárhova máshova. A többi ország ugyanezt tette, hogy elérjék ugyanazt a hatást, így 

defláció alakult ki. A bankok védekezni próbáltak a válság ellen úgy, hogy az új hiteleket 

visszatartották, a már meglévőket pedig visszahívták, sajnos nem nagy sikerrel. Később minden 

országban ugyanez történt és nem lehetett megállítani az összeomlást (Lőrincz, 2019). 
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Hatalmasra nőtt munkanélküliségi ráta, egyes társadalmi rétegek teljesen elszegényedtek, a 

bankok egymás után mentek csődbe, illetve hitel- és agrárválság alakult ki (Anon., 2012). 

Amerikában a mozdonyokat kávéval fűtötték, Angliában pedig éhségmenetet indított a 

munkanélküliek tömege (Kovács, 2019). 

Sokak szerint a Fed felelőssége, hogy kirobbant a nagy gazdasági világválság, melyről Milton 

Friedman (Nobel díjas közgazdász) egy rádiós interjúban is beszámol (Lőrincz, 2019). 

A megoldás csak 1933-ban érkezett el, a Franklin D. Roosevelt által készített New Deal-lel 

(Lőrincz, 2019). A pozitív hozadéka a válságnak az volt, hogy a hatására kiépült a 

munkanélküliek segélyezésének rendszere, illetve az állam nagyobb figyelmet fordított a 

munkások védelmére (Kovács, 2019).  

2.2.2 A 2008-as világválság 

2008-ban robbant ki a nagy pénzügyi világválság, mely az 1929-1933-as válság óta a 

legsúlyosabb válság volt.  Ennek jeleit már 2006-ban is lehetett látni, ugyanis az ingatlanpiac 

árai a magasba szöktek, így a bankok nagy mennyiségben adtak ki jelzáloghiteleket, mivel a 

kockázatokat át tudták hárítani a befektetőkre. Ez alapozta meg a válság kirobbanását 

(elemzeskozpont.hu, 2018). 

Az eseménylánc elindítója egy Wall Street-i befektetési bank, a Lehmann Brothers bukása volt, 

ami következtében befagyott a pénzpiac (Krajczár, 2019). Másnap egy biztosító társaság 

csődeljárást indított volna maga ellen, ha az amerikai kormány nem segíti ki. Két nappal a 

Lehmann Brothers csődje után már Európát is elérte a válság. Ennek hatására a Fed 

összehangolt kamatvágást jelentett be, 2%-ról 1,5%-ra csökkent az irányadó kamat. Azonban 

ez sem segített a helyzeten (elemzeskozpont.hu, 2018). 

Az amerikai jegybank a válságenyhítő intézkedésével, az úgynevezett Forward Guidance-szel, 

azaz egy előre tekintő iránymutatással próbálta életben tartani a gazdaságot. Célja az volt, hogy 

a jegybanki alapkamat alacsonyan tartása mellett felpörög a fogyasztás és a beruházás. A válság 

utáni időszakban a Fed erőteljesen hangsúlyozta ezt az előre tekintő iránymutatását (Németh, 

2019). 

2.2.3 Napjainkban 

Idén márciusban az amerikai tőzsdéken az árfolyamzuhanás 15 nap alatt elérte a 20%-os szintet 

a csúcshoz képest. A korábbi válságok folyamatai ezzel szemben kb. 3 év alatt zajlottak le.  A 

hitelpiacok teljesen befagytak, a piacok 35%-os mínuszban voltak. Az amerikai 

pénzügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy a munkanélküliségi ráta 20% fölé is emelkedhet. 
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A Világgazdaság.hu (2020) szerint ilyen gyors visszaesésre még nem volt példa, ugyanis egy 

korábbi válság alatt sem állt le a gazdasági élet annyira, mint most, és ezért tart majd rövidebb 

ideig is. 

Az Amerikai Egyesült Államokban több millió ember nem kapott fizetést. A munkanélküliségi 

ráta 14,7%-ra ugrott áprilisban, májusra viszont már lecsökkent 11,1%-ra (elemzeskozpont.hu, 

2020). Az újonnan munkanélküli segélyért folyamodók számát a következő 62. ábra szemlélteti: 

 

62. ábra: Az újonnan munkanélküli segítségért fordulók száma (USA) 

(Fred Economic Data, 2020) 

 

Az Egyesült Államokban egy országos felmérésről számol be a Forbes.hu (2020a), mely arról 

tájékoztat, hogy az ország vállalkozásainak negyede zárt be átmenetileg vagy véglegesen 

március és április során. Leginkább a kis- és középvállalkozásokat érinti a járvány. 

Magát a járvány alakulását és a világgazdaság fellendülését nem lehet előre látni, de maradandó 

hatásai lehetnek. A Forbes.hu (2020b) laphoz a Boston Consulting Group (BCG) eljuttatott egy 

elemzést, melyből kiderül, hogy a nemzetközi kereskedelem csak 2023-ra éri el azt a volument, 

ami 2019-ben volt. Leginkább azokat a vállalkozásokat rendítette meg a járvány, amelyek nem 

halmoznak fel készleteket, hanem „just-in-time” készletgazdálkodást alkalmaznak a költségek 

alacsonyan tartása érdekében. A járvány ezzel rámutatott az ellátási lánchálózat gyengeségeire. 

Így arra lehet számítani, hogy az ellátási láncot érő hatások csökkentése érdekében a 

kormányok nagyobb hangsúlyt fektetnek majd a hazai gyártások segítésére. 

2.3 A koronavírus és a vállalatok 

A koronavírus okozta gazdasági válság megszorító intézkedésekre kényszerítette a 

vállalkozásokat. Volt olyan vállalkozás, amely részleges vagy akár teljes szüneteltetésre, 

bezárásra kényszerült. Volt, amelyik home office foglalkoztatási formát alkalmazott vagy 
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csökkentett munkaidőt, esetleg mindkettőt. Mások fizetett vagy fizetetlen szabadságra küldték 

munkavállalóit. Előfordult olyan is, amelyik csak elbocsátásokkal tudta átvészelni a nehéz 

időszakot. Ennek következtében a munkanélküliség az országban folyamatos növekedésnek 

indult, ahogy azt a 63. ábra mutatja. 

 

63. ábra: A 15–74 éves népesség munkanélkülisége 

Saját szerkesztés (Központi Statisztikai Hivatal, 2020) adatai alapján 

 

A Kormány úgy nevezett gazdaságvédelmi akcióterveket hozott létre a gazdaság stabilizálása 

érdekében, melyet április 7-én hozott nyilvánosságra. Az akcióterv legfontosabb célja a 

munkahelyek megvédése. A főbb intézkedések, melyek a vállalatokra is hatással lehettek a 

következők voltak (kormany.hu, 2020):  

 Azok a hallgatók, akik 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tettek mentesültek a 

nyelvvizsga kötelezettség alól. 

 Az állam átvállalta 3 hónapra a munkabér 70%-át.  

 3 hónapra 40%-os bértámogatás járt a kutatási és fejlesztési munkakörben 

dolgozóknak. 

 Az adminisztrációs és az adóterhek csökkentek. 

 A szociális hozzájárulási adó júliustól 2 százalékponttal csökkent. 

 Az adóbevallási határidő eltolódott szeptember 30-ra. 

 Az áfavisszaigényléseket felgyorsították (normál adózók: 75-ről 30 napra, megbízható 

adózók: 30-ról 20 napra csökkent). 

 Életbe léptek különleges fizetési könnyítések, részletfizetési, fizetéshalasztási és 

adómérsékelési lehetőségek. 
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 Nem szűnik meg a fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalók biztosítási 

jogviszonya. 

 Azon a cégek számára, amelyek megtartják a munkavállalókat, több pályázati 

lehetőség is fenn áll. 

 Több online képzés is kezdődik a vállalati leállásokra tekintettel, a tandíj 95%-át 

átvállalja az állam. 

 Az állást keresők kamatmentes felnőttképzési diákhitelre jogosultak, illetve az 

egyetemi hallgatók egyszeri 500 000 Ft, szabad felhasználású, kamatmentes 

diákhitelre jogosultak. 

 Több ágazat is igényelhet fejlesztési támogatásokat, adócsökkentést, kedvező hiteleket 

és tőkeprogramot. 

 Az idegenforgalmi adó az év végéig felfüggesztésre került, illetve a SZÉP kártya után 

4%-ra csökkent a szociális hozzájárulási adó és az összeghatár is megemelkedett június 

végéig. 

  A vállalati és az egyetemi kutatóintézetek támogatásban részesülnek. 

 Vállalati likviditást segítő hitelgarancia- és tőkeprogramot hirdettek, mely megvédheti 

a magyar tulajdonú vállalatokat a külföldi felvásárlástól, illetve a gazdasági 

visszaeséstől. 

A gazdaságvédelmi akcióterv már a veszélyhelyzet első két hetében megszületett, mely nagy 

segítséget nyújtott a vállalkozásoknak ahhoz, hogy átvészelhessék a nehéz időszakot. Az 

akciótervek sikeresnek mondhatók, ugyanis a veszélyhelyzet alatt sokan elveszítették 

állásaikat, de augusztusra már a regisztrált álláskeresők aránya csökkent. Ezt is jól mutatja a 

63. ábra. 
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3. A KORONAVÍRUS VÁLSÁG IDEJÉN ALKALMAZHATÓ CONTROLLING 

ESZKÖZÖK 

A koronavírus okozta krízisben a vállalatok legnagyobb feladata a stabilizáció és az újraindítás. 

Természetesen a vállalkozások legnagyobb része nem volt felkészülve egy ilyen fajta gazdasági 

válságra, így mindenki számára egyértelművé vált, hogy erősíteniük kell a válságtűrő 

képességeiket. A veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet rámutatott a gyengeségekre, így a 

vezetők láthatják, hogy melyek azok a területek, folyamatok, melyek fejlesztésekre szorulnak 

(Gulyás, et al., 2020). 

3.1 Controlling definíciók 

Sokan a controllingot az ellenőrzéssel azonosítják, ám ez több annál. A controllingnak több 

definíciója is van, de ami közös bennük, hogy a controlling a vezetés egy olyan alrendszere, 

amely a tervezést, az ellenőrzést és az információ-ellátást foglalja magába.  

Francsovics Anna (2011) a controllingot a felsővezetés szintjén érvényesülő koordinációs 

funkciónak tartja, melynek középpontjában a vagyon, a likviditás, illetve az eredménytervezés 

áll. Ez azt jelenti, hogy nem a controlling tervez és ellenőriz, hanem a menedzsereket segíti a 

döntés meghozásában és az ehhez szükséges információkat bocsátja a felsővezetés számára, 

tehát a controlling a vezetés eszköze. 

Egy másik megközelítése a fogalomnak, hogy a controlling nem más, mint gondolkodásmód. 

Irányultságát tekintve 5 fő kritériuma van (Körmendi & Tóth, 2011): 

 Jövőorientáltság: a controlling elsősorban a jövőre koncentrál, azonban a múltat is 

figyelembe kell vennie, ha az kihatással van a jövőre. A koronavírus járvány alatti 

időszakban különösen fontos volt a jövőorientáltság, ugyanis a vállalkozások több 

szcenáriót állítottak fel, hogy minimalizálhassák a váratlan események 

bekövetkezésének hatását. 

 Célorientáltság: a célok megfogalmazása nélkül a vállalkozás nem képes a teljesítés 

ellenőrzésére, illetve a gazdaságos tervezésre. 

 Szűk keresztmetszet orientáltság: krízishelyzetben az elsőként problémát okozó 

gyengepontokat értjük szűk keresztmetszet alatt. Elsősorban a kapacitást tekintjük szűk 

keresztmetszetnek, de ide sorolandó a piac, a tőkelehetőség vagy a költségvetés is. A 
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járvány kitörése szempontjából a legjellemzőbb szűk keresztmetszetet az ellátási 

láncok megszakadása, megingása okozta. 

 Költségtudatosság: a költségek csak egy adott cél érdekében merülhetnek fel, illetve 

jól definiálható helyeken. 

 Döntésorientáltság: a controlling biztosít információt a vezetés számára, így fő 

célkitűzésének kell lennie, hogy jól előkészített döntésekkel versenyhelyzetben tudja 

tartani a vezetést. A vállalkozásnak a járvány ideje mérlegelnie kellett, hogy például a 

beruházásait eltolja-e. 

3.2 A koronavírus és a controlling tervezés 

A controlling tervezés nem más, mint a kitűzött célok eléréséhez szükséges feladatok 

meghatározása, illetve az ezek elvégzéséhez szükséges feltételrendszer biztosítása (Körmendi 

& Tóth, 2011). Fő célja a bizonytalanságok kivédése és hozzájárul a vállalati folyamatok 

koordinációjához (Horváth, 1997). Ezen belül a stratégiai controlling az, ami az 

eredménypotenciálok kiépítésére törekszik (Hanyecz, 2011). 

A koronavírus járvány okozta gazdasági válság alatt a vállalatok döntési időtávja lényegesen 

lerövidült, rákényszerültek arra, hogy stratégiai döntéseiket napi szinten változtassák. A 

vállalkozásoknak ebben az időszakban nem csak a belső információit kellett figyelembe 

venniük, hanem a külső információkat, tehát például a napi esetszámokat és a kormány által 

hozott döntéseket is. Ezek voltak a legfőbb tényezők, melyek miatt változhatott a vállalkozás 

stratégiája. 

3.3 Kerettervezés 

A kerettervezés a controlling egyik legfontosabb feladata. Szem előtt kell tartani hosszabb távú 

és a rövid távú stratégiai célokat is, hogy már az adott év is eredményesen, célorientáltan, 

hatékonyan teljen (Horváth, 1997). 

A vállalkozások minden évre előre elkészítik a kerettervüket, ami 1 évre vonatkozik, azonban 

a koronavírus járvány miatti válság nagy valószínűleg felborított azt. A járvány márciusban 

hirtelen érte a vállalkozásokat is, így nem tudtak felkészülni rá, tehát az előző időszak végén 

elkészített éves költségvetés nem volt releváns. A vállalkozások működésére hatással voltak az 

ellátási láncok megszakadása, belassulása, a megrendelések kiesése.
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4. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

Ebben a fejezetben a kutatás célját és a kutatási kérdéseket mutatom be. A vizsgált 

vállalkozások bemutatására is ebben a fejezetben kerül sor. Kifejtem a feltételezéseimet a 

kutatási témával kapcsolatban, majd a kutatási kérdések alapján választott módszert is 

bemutatom. 

4.1 A kutatás célja és a kutatási kérdések 

A kutatásom elsődleges célja, hogy feltárjam a különböző iparági vállalkozásokra ható 

koronavírus okozta veszélyhelyzet hatását, illetve azt, hogy controlling szempontból a 

vállalkozások hogyan tudták átvészelni a helyzetet. Ehhez kvalitatív kutatási módszert 

alkalmaztam, melynek az volt a célja, hogy a vállalkozásokat mélyebben megismerjem és 

értelmezni tudjam a számadatok mögöttes információit. 

A kutatási kérdéseimen belül az elsődlegesen vizsgált témakörnek a koronavírus hatásait 

tudnám megnevezni, olyan szemléletből, hogy a vállalkozásoknak mennyire volt nehéz az 

újraindítás. Azon túl, hogy voltak olyan vállalkozások, melyek nehezen vészelték át a helyzetet, 

vagy csak drasztikus költségcsökkentésekkel, illetve hitelfelvétellel, volt-e olyan vállalkozás, 

amelyre egyáltalán nem volt hatással, vagy amely esetlegesen profitált is a helyzetből. 

A kutatásom középpontjában egy élelmiszer-, egy autó-, illetve egy szállodaipari egység áll. 

Kutatásom eredményeként azt feltételezem, hogy az élelmiszeriparra nem volt olyan súlyos 

hatással a járvány kitörése, mint egy szállodaipari egységre vagy az autóiparra. Az országban a 

turizmus majdhogynem teljes leállásra kényszerült a kormány által hozott kijárási tilalomról 

szóló döntés miatt, illetve a kialakult válsághelyzet miatt az autók megrendelései is visszaestek, 

azonban az élelmiszer folyamatos utánpótlására szükség volt. Ebből kifolyólag feltételezéseim 

szerint, a szállodaipari egységre volt legnagyobb hatással a koronavírus. 

4.2 A vállalkozások bemutatása 

Az élelmiszeripari vállalkozás fő tevékenysége az egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás, 

illetve tartósítás. A vállalkozás 5 természetes és 1 német jogi személy tulajdonában áll, tehát 

túlnyomórészt magyar tulajdonú. Ebből adódóan elsősorban saját márkás termékek gyártására 

specializálódik. Csemegekukorica és zöldborsó feldolgozásban piacvezető Európában és 
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Magyarországon is, illetve már babtermékekkel is foglalkozik. A vállalkozás odafigyel az 

alapanyag előállítására, így biztosítják mind az 50 partnerük számára a GMO mentes 

vetőmagot, illetve egy saját maguk által megadott és ellenőrzött vetéstervet.  

Az autóipari vállalkozás fő tevékenysége a járművillamossági és -elektronikai készülékek 

gyártása. A cég egy pár éve működő, startup vállalkozás az elektromos motorok növekvő 

piacán, tehát hibrid és elektromos autókhoz gyárt egyenáramú feszültségátalakítókat, 

invertereket, illetve fedélzeti töltőket. 

A szállodaipari egység fő tevékenysége szállodai szolgáltatás. Az angol tulajdonban álló 

vállalkozás Magyarország egyik legnagyobb szállodaláncává nőtte ki magát. Európában 5 

országban van jelen, összesen 46 szállodával, melyből a dolgozat során kettőt emelek ki. A 

szállodalánc gyógy-, wellness- és városi szállodákat üzemeltet. A szállodák budapesti 

központtal rendelkeznek, tehát az irányítás onnan érkezik, illetve a könyvelés is ott folyik. A 

vizsgált vidéki szállodák szezonálisan tartanak nyitva áprilistól októberig. 

4.3 A kutatás eredményeire vonatkozó feltételezések 

Ebben az alfejezetben részletesen kifejtem a vállalkozásoknál felmerülhető problémákat, majd 

azokat hipotézisekbe foglalom. 

4.3.1 Ellátási lánc problémák 

Az ellátási lánc feladata a fogyasztó igényének kielégítése, azonban nem egy-egy vállalat 

egyéni kiszolgálását értjük alatta, hanem a szervezetek értékteremtő folyamatai során elért 

együttes hatását (Vörösmarty & Tátrai, 2017). A veszélyhelyzet alatt több vállalkozás is 

leállásra kényszerült, így a beszállítói láncok megszakadtak. 

A kutatás során azt feltételezem, hogy a beszállítói lánc az autóipari egységnél ingott meg a 

leginkább, ugyanis az autóiparban hosszú ellátási láncok vannak jelen. Feltételezéseim szerint 

az autóipari egységnek a legtöbb beszállítója külföldi, és a határok lezárása miatt nem biztos, 

hogy kellően el tudták látni az autóipari egységet, illetve minden országban más és más 

korlátozásokat vezettek be, mely felboríthatta a határidős kötelezettségeket. A szállodaipar 

esetében nem feltételezem az ellátási lánc megingását, ugyanis a szállodák zárva tartottak a 

veszélyhelyzet alatt. Az élelmiszeripari vállalkozás esetében szintén nem tartom 

valószínűsíthetőnek a beszállítói kötelezettségek elmaradását, ugyanis az élelmiszeripar 

folyamatos működésére szükség volt a veszélyhelyzet alatt is. 

4.3.2 Likviditási problémák 
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A vállalkozások mindennapi működése alatt megfigyelhető a likviditáshiány, a hosszabb távú 

fizetésképtelenség. Ez természetesen nem csak a válságnak köszönhető probléma, de a 

koronavírus okozta veszélyhelyzet alatti időszakban, feltételezéseim szerint, a vállalkozások 

likviditási problémái megnövekedtek. A járvány kitörése idején a vállalkozások nem 

rendelkeztek elegendő tartalékokkal, ahhoz, hogy hónapokig kitartsanak. A Trend International 

Kft (2020) áprilisban készített egy kutatást a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara részére 

miszerint a budapesti vállalkozások 16%-ának elfogytak a tartalékai, 60%-a pedig csak 3 

hónapra elegendővel rendelkezik. Mivel nem tudhatta senki, hogy egy járvány kitörése várható, 

így a vállalkozások nem készültek fel előre egy ilyen sokáig elhúzódó gazdasági helyzetre. 

Az élelmiszeripari vállalkozás esetében véleményem szerint a likviditási hiány nem állt fenn 

kiugró mértékben. Az élelmiszer folyamatos utánpótlására biztos, hogy szükség volt, így a 

vállalkozás tudta folytatni a működését. Feltételezéseim szerint a vevők növelték a 

megrendeléseiket, illetve megpróbálták növelni a tartalékjaikat, mely a vállalkozás esetében 

többletbevételt jelent, így a likviditási ráta növekedésére számítok. 

Valószínűleg az autóipari vállalkozás nehezebb pénzügyi helyzettel rendelkezett, mint az 

élelmiszeripar. Az autóipari megrendelések visszaestek, nem folyt be akkora összeg a 

vállalkozásba, amekkorára a vírus előtt számítottak. Tehát azt feltételezem, hogy a likviditási 

ráta az autóipari egység esetében fokozatos csökkenést mutat az egyes hónapokban. 

Úgy gondolom, hogy a szállodaipari egységnek lehet legnagyobb a likviditási hiánya. Az ágazat 

gyors bevételi forrásokkal rendelkezik, tehát a vendégek elmaradása azonnali forgalom kiesést 

jelentett. A likviditási rátát illetően drasztikus csökkenést feltételezek. 

4.3.3 Munkaerő fluktuáció 

Továbbá megvizsgáltam azt is, hogy hogyan alakult a munkaerő fluktuáció a válság idején. A 

fluktuáció a vállalkozások életében nagy szerepet játszik, mivel ez mutatja meg a munkaerő 

vándorlását, a munkavállalók munkahely elhagyását. A fluktuáció alacsony értéke 

általánosságban azt mutatja meg, hogy a munkavállalók elégedettek a munkáltatójukkal, 

azonban ez azt is jelenti, hogy a vállalkozásnál nincs új szemléletmód, fejlődés, amit egy új 

munkatárs hozhat. 

A kutatásom eredményeképp arra számítok, hogy a fluktuáció mértéke mindhárom 

vállalkozásnál csökkent. A veszélyhelyzet első szakaszában a vállalkozások elbocsátották a 

munkavállalókat, ugyanis megszorításokra kényszerültek. A következő szakaszban egészen a 

veszélyhelyzet megszűnéséig valószínűsíthetőleg létszám stopot vezettek be, tehát nem 

vehettek fel újabb munkavállalókat, így ebben az időszakban a fluktuáció mértéke enyhült. 
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4.3.4 A hipotézisek 

A fentiek alapján a következő hipotéziseket fogalmazom meg: 

H1: A koronavírus okozta gazdasági válság hatására a beszállítói lánc az autóipari egységnél 

ingott meg a leginkább. 

H2: Az élelmiszeripari vállalkozás likviditása javult a válság következtében kialakult 

növekvő forgalom hatására. 

H3: A koronavírus válság szektorspecifikus hatásai miatt a szállodaipari egységnek 

csökkenhetett leginkább a likviditása. 

H4: A fluktuáció mértéke a járvány okozat válság következtében feltételezhetően mindhárom 

vállalkozásnál csökkent. 

4.4 A kutatási módszer meghatározása, indoklása 

A kutatás az egyes vállalkozások gazdasági helyzetére mutat rá, így az egyéni mélyinterjú 

bizonyult a leghatásosabb módszernek a kutatáshoz. Ennek a kvalitatív módszernek a 

legnagyobb előnye az, hogy a vállalkozás életébe mély belátást biztosít, illetve esetlegesen 

újabb hipotéziseket is feltárhat. A választott kutatási forma időigényes, azonban a vizsgálandó 

téma kutatásához elengedhetetlen volt a személyes, kötetlen interjú, hogy a belső működésekbe 

beleláthassak. 

4.5 A mélyinterjú lebonyolítása, az adatok elemzése 

A kvalitatív kutatás mélyinterjú segítségével készült el, melynek célja a vállalkozásba való 

mélyebb betekintés volt. Az interjú egyenként 30-60 percet vett igénybe, mely függött az alany 

nyitottságától, illetve az információ mennyiségétől. Minden interjú dokumentálása 

jegyzeteléssel történt, a vezérfonal és az interjúra kapott válaszok a függelékben találhatók. Az 

interjú alanya az élelmiszeripari cég esetében a vállalkozás gazdasági igazgatója, az autóipari 

cég esetében a pénzügyi vezető, illetve a szállodaipari egység esetében a gazdasági igazgató. 

A vállalkozások minden évben készítenek a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről 

beszámolót, mely megbízható és valós képet mutatnak a vállalkozásokról, így mutatószámok 

alkalmazásával lehetőség nyílik a problémák feltárására. A vizsgált időintervallum 2020. első, 

második és harmadik negyedéve, így az adatok is erre az időszakra vonatkoznak. 
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Az élelmiszeripari és az autóipari vállalkozások esetében rendelkezésemre álltak havi szintű 

mérleg és eredménykimutatás adatok, viszont a szállodaipari vállalkozás nem tudta ezt 

biztosítani külön a két szállodára vonatkozóan. A mutatószámok elemzése ebből kifolyólag 

kétféleképpen történt. Az élelmiszeripari, az autóipari vállalkozás, és a két szálloda szeptember 

30-i adatait az előző évi adatokhoz hasonlítottam, majd az élelmiszeripari és az autóipari 

vállalkozás esetében havi szinten is részleteztem az eredményeket. A hipotézisek 

alátámasztására vevőkkel, szállítókkal, készletekkel, likviditással, és munkaerő fluktuációval 

kapcsolatos mutatószámokat elemeztem. Az eredményeket ábrák és táblázatok segítségével 

szemléltettem, végül pedig az eredményt a kutatási kérdéseimmel, feltételezéseimmel 

összevetve mérlegeltem. 
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5. ELEMZÉS 

Ebben a fejezetben részletesen leírom, hogy milyen mutatókat használtam az elemzés során, 

illetve a kutatásom feltételezéseire vonatkozó eredményeket. A két szállodát külön elemzem az 

élelmiszeripari és az autóipari vállalkozástól, ugyanis nem álltak rendelkezésre havi szintű 

adatok. 

5.1 Ellátási lánc problémák 

Az ellátási lánc vizsgálatához összesen 6 mutatót használtam. A mutatók eredményeit ábrán, 

vagy táblázatban szemléltettem. 

5.1.1 Vevők forgási sebessége 

Egy vállalat követelései közül a legjelentősebb a vevőkövetelés. Ennek forgási sebessége azt 

mutatja meg, hogy egy adott időszakon belül a vevőállomány átlagosan hányszor térül meg az 

árbevételben. Az átlagos vevőállomány meghatározásához az időszak nyitó és záró állomány 

számtani, vagy kronologikus átlagát használják (Maczó, 2007). 

Vevők forgási sebessége =
Értékesítés nettó árbevétele

Átlagos vevőállomány
 

Minél nagyobb a mutató értéke, annál többször térül meg a vevőkövetelés az árbevételben. A 

következő táblázatban összehasonlítom a vevők forgási sebességét mindegyik vizsgált 

vállalkozásnál az előző időszaki adattal, ami a 2019-es év. A 2020-as év adatok szeptember 30-

ig szerepelnek a számításokban, de ez a mutató kiszámításának módja miatt nem befolyásolta 

az értékeket. Ez az összes olyan mutató értékére igaz, melyet összehasonlítottam az előző évi 

adatokkal. 
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 2019. december 31. 2020. szeptember 30. 

Élelmiszeripar 10,05 7,13 

Autóipar 3,21 2,94 

1. számú szálloda 23,17 125,59 

2. számú szálloda 25,80 154,20 

26. táblázat: A vevők forgási sebessége éves szinten (fordulat) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az élelmiszeripari és az autóipari vállalkozás adatai a 2 évben nem olyan mértékben térnek el 

egymástól, mint a 2 szálloda esetében. A szállodák nem nyithattak ki abban az időben, mint 

általában minden évben szoktak, így a vendégeik is elmaradtak. A mutató értéke azt mutatja, 

hogy az egyik szálloda esetében a vevőállomány 125-ször térült meg, míg a másik szálloda 

esetében 154-szer. Az interjú során kiderült, hogy az árbevételre nem volt különösebb hatással 

a járvány miatti zárva tartás, mivel a szezon során a szállodák magasabb átlagárakkal 

működhettek. Tehát a mutató értékének növekedését a vevőállomány csökkenése, a vendégek 

elmaradása okozta. 

Az élelmiszeripari és az autóipari vállalkozás esetében havi szinten a mutató értékei a 

következőképp változtak: 

 

 

64. ábra: Vevők forgási sebessége havi szinten 

Saját szerkesztés 

 

A mutató értékét vizsgálva láthatjuk, hogy az élelmiszeripari vállalkozás értékei folyamatosan 

nőttek. Ez az árbevétel növekedésének köszönhető. Az élelmiszeripari vállalkozás a termékek 

választékából adódóan szezonálisan termel, így a téli és a tavaszi időszakban az előző években 
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megtermelt termékek csomagolása történik. A vállalkozással folytatott interjú során kiderült, 

hogy a vállalkozáshoz befolyt megrendelések a járvány idején megnőttek. Szintén szóba került, 

hogy a vevői kötelezettségeket igyekeztek teljesíteni, mivel a vállalkozás így előrébb tudott 

kerülni a vevői körben kialakult megbízhatósági listán. Tehát az árbevétel jelentős növekedése 

a vevői megrendelések növekedésének tudható be és annak, hogy a vállalkozás megbízhatóan 

tudta teljesíteni a megrendeléseket. Összességében a vállalkozás a vizsgált időszak alatt elérte, 

hogy a vevők egy hónapban nem csak egyszer térülnek meg a vállalkozás árbevételében, hanem 

7-szer. 

Az autóipari egység esetében nem ez a helyzet. A vállalkozás megrendelései jelentősen 

visszaestek, így a vevőkövetelések is csökkentek egészen májusig, tehát az árbevétel 

folyamatos növekedése mellett a mutató értéke ezért mutat növekedést. A júliusi csökkenés 

azzal magyarázható, hogy a veszélyhelyzet elmúlásával a megrendelések nőttek. A következő 

hónapokban a mutató értéke újra növekedett, mivel a befolyt árbevétel nagyobb ütemben nőtt, 

mint a vevőkövetelések értéke. A vállalkozás szeptember végére elérte, hogy a vevőkövetelései 

majdnem 3-szor térüljenek meg az árbevételben a januári 0,86 értékhez képest, azonban még 

nem érte el azt az értéket, amit az előző évben sikerült. 

A vevők forgási sebessége mellett általánosan elterjedt a napokban kifejezett vevők forgási 

sebessége, mely azt fejezi ki, hogy átlagosan hány nap alatt folynak be a vevői követelések a 

vállalkozáshoz (Maczó, 2007). A vállalkozások a kiegészítő mellékleteikben a következő 

képletet teszik közzé: 

Vevők forgási sebessége napokban =
Átlagos vevőállomány

Értékesítés nettó árbevétele
∙ időszak napjai 

 

Ez azt mutatja meg, hogy a vállalkozás vevőállománya az adott időszakon belül hány nap alatt 

egyenlíti ki a kötelezettségeit a vállalkozás felé. A mutató értéke akkor megfelelő, ha az 

időszakról időszakra csökkenést mutat. Az évekre vonatkozó adatok a következők: 

 2019. december 31. 2020. szeptember 30. 

Élelmiszeripar 35,83 37,86 

Autóipar 111,99 91,78 

1. számú szálloda 15,54 2,15 

2. számú szálloda 13,95 1,75 

27. táblázat: Vevők forgási sebessége napokban éves szinten 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A vevők forgási idejét vizsgálva láthatjuk, hogy csak az élelmiszeripari vállalkozás tekintetében 

nőtt a mutató értéke az előző időszakhoz képest. A szállodák esetében az érték lecsökkent 3 és 

2 napra, tehát a vevőkövetelések nagyon gyorsan befolynak. Ezt a jelenséget az okozta, hogy a 

koronavírus járvány alatt a vállalkozás nem fogadott annyi vendéget, mint az előző időszakban, 

illetve a szállás foglalások nagyon gyorsan történtek. 

Az élelmiszeripari és az autóipari vállalkozás esetében a vevők forgási idejét havi bontásban a 

következő táblázat tartalmazza: 

 
Januá

r 

Februá

r 

Márciu

s 

Áprili

s 

Máju

s 

Júniu

s 

Júliu

s 

Augusztu

s 

Szeptembe

r 

Élelmiszeripa

r 
32,35 34,60 37,83 43,90 43,13 42,11 38,95 34,96 37,86 

Autóipar 63,66 69,51 63,48 63,53 56,25 64,53 88,92 93,30 91,78 

28. táblázat: Vevők forgási sebessége napokban havi szinten 

Forrás: Saját szerkesztés 

A táblázat adataiból jól kitűnik, hogy az élelmiszeripari vállalkozás esetében nem valósult meg 

a 30 napnál korábbi fizetés. A vállalkozás megrendelései a veszélyhelyzet alatt jelentősen 

nőttek, ami ahhoz vezetett, hogy a mutató értéke is nőtt, tehát a vevőkövetelések a válság alatt 

és után lassabban folytak be, mint előtte. A vizsgált időszak alatt a legrövidebb időn belül 

befolyt vevőkövetelések 33 nap alatt érkeztek be a vállalkozáshoz, ami még a járvány kitörése 

előtt történt. A mutató értéke egészen májusig nőtt, majd júniustól csökkenés látható. A 

csökkenés annak köszönhető, hogy a veszélyhelyzet megszűnése után a vállalkozások 

működése és így a fizetőképessége is stabilizálni tudott. 

Az autóipari egységnél a megrendelések visszaestek, viszont az árbevétel folyamatosan 

növekedett a korábbi megrendelések teljesítéséből befolyt összegeknek köszönhetően. A 

vállalkozás kimaradt megrendelései miatt csökkent a mutató értéke. Ennek hatása júniustól 

figyelhető meg, amikor megszűnt a veszélyhelyzet. Júniusban a megrendelések újra növekedni 

kezdtek, így a vevőkövetelések értéke is nőni kezdett. Ezzel párhuzamosan az árbevétel is 

növekedésnek indult, amit szeptember végére a vállalkozásnak sikerült megdupláznia, azonban 

a vevőállomány a triplájára nőtt, így a vevők forgási ideje 90 nap fölé emelkedett. 

5.1.2 Szállítók forgási sebessége 

A vállalkozások a szállítók forgási sebességét veszik alapul a szállítói tartozások finanszírozási 

összegének meghatározásához (Maczó, 2007). A mutató azt mutatja meg, hogy a 

szállítóállomány hányszor térül meg az árbevételben, tehát a szállítóállomány kihasználtságát 

vizsgálja. 
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Szállítók forgási sebessége =
Értékesítés nettó árbevétele

Átlagos szállítói állomány
 

Ha a mutató értéke magas, akkor a vállalkozás jó fizetési fegyelemmel rendelkezik. Ha az érték 

azonban alacsony, akkor a vállalkozásnak nem megfelelő a fizetőképessége, vagy a vállalkozás 

a szállítóival szemben képes meghatározni a saját fizetési feltételeit. A vállalkozások éves 

adatai a következők: 

 

 2019. december 31. 2020. szeptember 30. 

Élelmiszeripar 2,28 1,68 

Autóipar 1,91 2,13 

1. számú szálloda 309,88 549,72 

2. számú szálloda 176,82 248,56 

29. táblázat: A szállítók forgási sebessége éves szinten (fordulat) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az élelmiszeripari vállalkozás esetében csökkenés figyelhető meg, azonban a vállalkozásra ez 

nincs negatív hatással, melyre a részletes elemzés során térek ki. Az autóipari vállalkozás és a 

szállodák esetében növekedés történt, tehát a vizsgált időszakon belül többször térült meg a 

szállítóállomány az árbevételben. A két szálloda esetében jelentős a növekedés. A 

veszélyhelyzet alatt a szállodák nem nyitottak ki az eredetileg tervezett időpontban, így a 

szállítóktól való beszerzésre is csak később volt szükség. A szállítók értékének jelentős 

csökkenése vezetett ahhoz, hogy a megtérülések fordulatszáma 549 és 248 lett. 

Az élelmiszeripari és az autóipari vállalkozás havi bontású adatait a következő ábra szemlélteti: 
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65. ábra: A szállítók forgási sebessége havi szinten 

Saját szerkesztés 

 

Az élelmiszeripari egység esetében jól látszik, hogy a fordulatok májusig nőttek. Az első 

negyedévben a szállítóállomány növekedésének hatására a mutató értékének csökkennie kellett 

volna, azonban a vállalkozás jelentős növekedést ért el. Ez azzal magyarázható, hogy az 

értékesítésből származó bevételek nagyobb ütemben növekedtek, mint a szállítóállomány, mely 

a már említett megrendelések növekedéséből és azok teljesítéséből adódik. Májusra ez az érték 

3-ra nőtt a vizsgált időszak alatt, tehát a vállalkozás szállítóállománya egy hónapban 3-szor 

térült meg. Májusban azonban elkezdődött az év szezonális termelése, tehát az emberi 

erőforrások átcsoportosítására volt szükség, hogy a termelés zavartalanul tudjon működni. 

Emiatt a vállalkozás értékesítése nem nőtt olyan ütemben, mint az előző időszakban, ami 

júniusra a mutató értékének csökkenéséhez vezetett. Júliusban az érték azonban újra növekedett 

egészen 3,1-ig. Ez annak köszönhető, hogy a vállalkozás abban az időszakban váltott két 

terméke között és az alapanyag elfogyásával újra erőforrás átcsoportosításokat alkalmazott a 

vállalkozás, ameddig az újabb alapanyag meg nem érkezik. A termelés újra indulásával a 

mutató értéke újból csökkent. 

Az autóipari vállalkozás értékei egészen augusztusig növekvő tendenciát mutattak, de még így 

sem érte el azt az értéket, amit az élelmiszeripari egység. Hasonlóan az élelmiszeripari 

egységhez, a vállalkozás értékesítései folyamatosan nőttek, azonban a szállítóállomány 

csökkent egészen májusig. Ennek oka, hogy a szállítók körében előfordultak olyan 

vállalkozások, melyek a járvány alatt nem tudtak szállítani. A veszélyhelyzet megszűnésével a 

beszállítói lánc stabilizálódott, ennek köszönhetően a szállítóállomány növekedett és 

augusztusra érte el azt a pontot, amikor az árbevétel nem nőtt olyan ütemben, mint a 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

január február március április május június július augusztus szeptember

Fo
rd

u
la

to
k 

sz
ám

a

Élelmiszeripar Autóipar



  

 

400 

 

szállítóállomány. A szállítók megtérülésének száma egy hónapban így a maximum 2,76-os 

értékről lecsökkent 2,13-ra. 

A szállítók forgási ideje a vállalat fizetési fegyelmét mutatja napokban, tehát azt, hogy a vállalat 

átlagosan hány nap alatt egyenlíti ki a szállítói tartozásait (Maczó, 2007). 

Szállítók forgási sebessége napokban =
Átlagos szállítói állomány

Értékesítés nettó árbevétele
∙  időszak napjai 

A mutató értéke akkor megfelelő, ha az minél alacsonyabb értéket mutat. Az évekre vonatkozó 

adatok a következők: 

 2019. december 31. 2020. szeptember 30. 

Élelmiszeripar 157,97 161,15 

Autóipar 188,71 127,00 

1. számú szálloda 1,16 0,49 

2. számú szálloda 2,04 1,09 

30. táblázat: Szállítók forgási sebessége napokban éves szinten 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Egyedül az élelmiszeripar adatai nőttek, azonban ez ebben az esetben sem jelent negatív hatást 

a vállalkozásra, mely a részletes elemzés során kiderül. Az autóipari vállalkozás értékei jelentős 

csökkenést mutatnak 189 napról 127 napra. A két szálloda adataiban az mutatkozik, hogy a 

vállalkozás szállítóállományának értéke olyan mértékben csökkent, hogy a vállalkozás 

gyorsabban tudta kifizetni a szállítói tartozásait. Ez azért következhetett be, mert a két 

szállodának nem volt szüksége nagyobb megrendelésekre a nyitást követően sem, ugyanis a 

vállalkozás egy központi raktárra rendelkezik, ahonnan a szállodákat ellátja. 

Az élelmiszeripari és az autóipari vállalkozás részletes adatait a következő táblázat foglalja 

magába: 

 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember 

Élelmiszeripar 134,99 129,70 83,03 54,72 50,24 65,09 67,82 118,25 161,15 

Autóipar 101,47 106,34 104,12 97,90 88,38 87,42 82,54 86,94 127,00 

31. táblázat: Szállítók forgási sebessége napokban havi szinten 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A szállítók forgási időjénél azt láthatjuk, hogy a járvány kitörésével csökkentek a napok száma, 

azonban a veszélyhelyzet megszűnésével megfigyelhető a növekedés is. Az élelmiszeripari 

vállalkozás esetében megfigyelhető, hogy a vállalkozás segítette a szállítóit korábbi fizetéssel, 

ugyanis a vállalkozás áprilisban 55, májusban 51 nap alatt teljesítette kötelezettségeit, mely a 
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vizsgált időszak legalacsonyabb értékei. Júniusban azonban a vállalkozás szállítói stabilizálni 

tudták a helyzetet, így a kötelezettségek kielégítése nőtt. 

Az autóipari egység esetében is megfigyelhető, hogy a napok száma folyamatosan csökkentek, 

tehát a vállalkozás korábban tudta rendezni tartozásait a veszélyhelyzet alatt, ugyanis a 

vállalkozáshoz nem folyt be annyi készlet. A vállalkozás mutatójának legalacsonyabb értéke 

82,54, tehát a vállalkozás leggyorsabban 83 nap alatt tudta rendezni kötelezettségeit. Az 

értékekből azonban az is jól látszik, hogy a kötelezettségek kielégítése hosszú időt vesz 

igénybe, tehát a vállalkozás valószínűleg likviditási problémákkal is küzd. 

5.1.3 Készletek forgási sebessége 

A készletek forgási sebessége azt mutatja meg, hogy a készletek értéke az árbevételből 

hányszor térül meg (Szakács, 2019). Tehát a készletek megtérülésének gyorsaságát mutatja.  

Készletek forgási sebessége =
Értékesítés nettó árbevétele

Készletek
 

Ha az értéke nő, akkor a vállalkozás készletei kevesebb tőkét kötnek le. Az éves adatokat a 

vizsgált vállalkozások esetében a következő táblázat szemlélteti. 

 2019. december 31. 2020. szeptember 30. 

Élelmiszeripar 1,49 1,26 

Autóipar 4,70 4,24 

1. számú szálloda 174,35 121,12 

2. számú szálloda 119,29 78,28 

32. táblázat: Készletek forgási sebessége éves szinten (fordulat) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Mindegyik vállalkozás esetében csökkenés figyelhető meg, tehát a járvány alatti időszakban a 

vállalkozások nagyobb tőkéjét kötötték le a készletek. A szállodák esetében a legjelentősebb a 

változás. A járvány ideje alatt a vállalkozás szállodái a készleteit olyan állapotra dolgozta fel, 

hogy egyben felkészült arra, hogy a nyitás esetén legyenek készletei, így az ellátási lánc 

megingását kizárhatta. A szállodák mutatójának értéke ezért csökkent 121 és 78 fordulatra. 

A következő ábra mutatja, hogy hogyan alakult az élelmiszeripari és az autóipari vállalkozás 

esetében a fordulatok száma: 
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66. ábra: Készletek forgási sebessége havi szinten 

Saját szerkesztés 

 

Az ábrán jól látható, hogy az élelmiszeripari vállalkozás készleteinek forgási sebessége 

folyamatosan nőtt júliusig, majd augusztustól csökkenés figyelhető meg. A forgási idő 

növekedése a vállalkozás szempontjából azt jelenti, hogy a készletek nem kötik le hosszú időre 

a vállalkozás tőkéjét, hányszor térül meg az árbevételben. A vállalkozás esetében a növekedés 

annak köszönhető, hogy a járvány ideje alatt a megrendelések megnőttek, így a készletek 

gyorsabban eladásra kerültek és az árbevétel is nőtt ebből kifolyólag. A leggyorsabb 

megtérülést júliusban tudta elérni a cég, ugyanis ebben az időszakban a mutató értéke 1,68 volt. 

Az autóipari vállalkozás esetében látszik, hogy március és április hónapban lelassult a 

növekedés, illetve ugyanez történt július és augusztus hónapban is. A koronavírus válság idején 

a vállalkozásnak visszaestek a megrendelései, így ezzel együtt az értékesítésből származó 

bevételek sem nőttek olyan mértékben, mint előtte. A nyári időszakban viszont a 

megrendelések megnőttek, ezért a vállalkozás készlete júliusban már nem nőtt olyan 

mértékben, mint az előző hónapban, ami a növekedés lassulását okozta. 

Egy másik mutató, mely a készletek forgási sebességét elemezi a készletek forgási sebessége 

napokban, tehát a készletek forgási ideje. Ez a mutató azt mutatja meg, hogy egy bizonyos 

időszak alatt a vállalkozás készletei hányszor térülnek meg.  

Készletek forgási sebessége napokban =
Készletek

Értékesítés nettó árbevétele
∙ időszak napjai 

A vállalkozások szempontjából az az ideális, ha a mutató értéke minél alacsonyabb, ugyanis ez 

azt jelenti, hogy készletek gyorsan forognak. Ez által a tőke kevesebb ideig áll lekötve, tehát a 
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vállalkozás többször tudja forgatni. A készletek forgási sebességét napokban a következő 

táblázat tartalmazza az évekre vonatkozóan. 

 2019. december 31. 2020. szeptember 30. 

Élelmiszeripar 241,36 213,75 

Autóipar 76,62 63,75 

1. számú szálloda 2,06 2,23 

2. számú szálloda 3,02 3,45 

33. táblázat: Készletek forgási sebessége napokban éves szinten 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A készletek forgási sebessége az élelmiszeripari és z autóipari vállalkozás esetében jelentősen 

csökkentek, a két szálloda esetében viszont növekedtek. Mivel a szállodák nem tudtak kinyitni 

a terv szerinti időben, a tőkéjüket sokáig tartották a készleteikben lekötve. A mutató értékének 

növekedését ez okozta, azonban ez a növekedés nem annyira számottevő. 

A készletek forgási idejét az élelmiszeripari és az autóipari vállalkozás tekintetében a következő 

táblázat foglalja össze: 

 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember 

Élelmiszeripar 200,19 175,45 118,22 106,80 107,31 114,10 124,85 187,67 213,75 

Autóipar 49,25 67,75 69,56 83,29 76,02 56,94 60,84 69,00 63,75 

34. táblázat: Készletek forgási sebessége napokban havi szinten 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A készletek forgási ideje nagyon magasak az élelmiszeripari vállalkozás esetében, tehát a 

vállalkozás túl hosszú ideig köti le a tőkéjét (pl. 214 nap). Azonban ennél a vállalkozásnál ez 

nem jelent rosszat. Ahogy korábban már említettem, a vállalkozás szezonálisan termel, viszont 

termelés nem volt ebben az időszakban, mivel szezonon kívülre eső időszakról van szó. A 

vállalkozás az előző évek során felhalmozott készleteit értékesíti ebben az időszakban. Mivel a 

vállalkozás nagy értékben halmoz fel készleteket, így a mutató értéke kiugróan magas lehet 

más vállalkozásokéhoz képest. Egészen áprilisig csökkent a mutató értéke a készletek 

csökkenéséből adódóan, ugyanis májusban már elindul a szezon, a termelés, így a készletérték 

nem csökkent tovább.  

Az autóipari vállalkozás tekintetében a mutató értéke áprilisig nőtt, egészen 84 napra. A 

vállalkozás megpróbálta a készleteit növelni a járvány idején, azonban áprilistól júniusig a 

mutató értéke csökkent.  Ebben az időszakban ugyanis a vállalkozás készletei jelentősen 
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csökkentek. Ez abból következett, hogy a válság hatására a vállalkozás nem tudta beszerezni a 

termelés zavartalan működéséhez szükséges mennyiségű alapanyagot, tehát megingott az 

ellátási lánc. Az utolsó vizsgált negyedévben a készlet értéke újra nőtt, mivel az ellátási lánc 

stabilizálódott a veszélyhelyzet megszűntetése következtében. 

5.2 Likviditási problémák 

Ebben az alfejezetben végeztem el a likviditás mutatók számításából nyert eredmények 

vizsgálatát és elemzését. A likviditási problémák elemzéséhez összesen 3 mutatót használtam. 

Az eredményeket szintén ábrákon és táblázatokban mutatom be. 

5.2.1 Likviditási ráta 

A vállalkozások fizetőképesség elemzése során használják a likviditási mutatókat. Három féle 

likviditási mutató van, a likviditási ráta, a likviditási gyorsráta és a készpénz likviditási ráta. A 

likviditási ráta megmutatja, hogy a vállalkozás a rövid lejáratú kötelezettségeit képes-e 

középtávon kifizetni a meglévő forgóeszközeivel. 

Likviditási ráta =
Forgóeszközök

Rövid lejáratú kötelezettségek
 

Akkor nevezhető stabilnak a vállalkozás likviditása, ha a mutató értéke 1 felett van. Ha a mutató 

értéke nem éri el az 1-et, akkor fennáll a fizetésképtelenség veszélye. Az érték akkor a 

legmegfelelőbb, ha 1,5 felett van, viszont már 1,3-tól elfogadhatónak számít. A vizsgált 

vállalkozások adatait a következő táblázat tartalmazza: 

 2019. december 31. 2020. szeptember 30. Változás (%) 

Élelmiszeripar 1,08 1,48 +37,04 

Autóipar 0,56 0,38 -32,14 

1. számú szálloda 0,33 0,22 -33,33 

2. számú szálloda 0,33 0,31 -6,06 

35. táblázat: Likviditási ráta éves szinten 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A mutató értékét vizsgálva fény derül arra, hogy egyedül az élelmiszeripari vállalkozás nem 

rendelkezik likviditási problémákkal, a járvány alatt az ő likviditási helyzete javult is az előző 

évhez képest. A többi vállalkozás esetében a mutató nem éri el az 1-et, tehát nem tudja fedezni 
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a rövid lejáratú kötelezettségeit. A szállodák esetében ez azért következett be, mert a 

vevőkövetelések értéke 82%-kal, illetve 86%-kal, tehát jelentősen csökkent.  

Az élelmiszeripari és az autóipari vállalkozások részletes adatait a következő ábra szemlélteti: 

 

67. ábra: Likviditási ráta havi szinten 

Saját szerkesztés 

 

A grafikonokból látható, hogy az élelmiszeripari vállalkozásnak a likviditási ráta értéke mindig 

1 felett volt. Márciustól ez az érték meghaladta a 1,5-öt is, tehát a vállalkozáson belül nem állt 

fenn likviditási probléma. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozás forgóeszközállománya fedezi a 

rövid lejáratú kötelezettségeit és hatékonyan kezeli mind a forgóeszközeit, mind a rövid lejáratú 

kötelezettségeit középtávon. 

Az autóipari vállalkozás likviditási rátája folyamatosan csökkent májusig, ahol azonban elérte 

a fordulópontot, majd júliustól újra csökkent. Az értékek nem érték el az 1-et, tehát a vállalkozás 

a járvány ideje alatt végig likviditási problémákkal rendelkezett. A vállalkozás forgóeszközei 

áprilisban és májusban csökkentek, mivel az ellátási lánc megingott a válság ideje alatt, így a 

mutató értéke is csökkent ebben az időszakban, mely az ábrán is jól látható. 

5.2.2 Likviditási gyorsráta 

A likviditási gyorsráta azt mutatja meg, hogy a vállalkozás a pénzeszközeivel és a rövid időn 

belül pénzzé tehető eszközeivel képes-e kifizetni a rövid lejáratú kötelezettségeit. Tehát a 

készletet figyelmen kívül hagyja. Ez a mutató jelzi a leggyorsabban, ha a vállalkozás 

fizetőképessége meginog (Laáb, 2009). 

Likviditási gyorsráta =  
Forgóeszközök − Készletek

Rövid lejáratú kötelezettségek
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A likviditási gyorsráta vizsgálata során a mutató 1 feletti értéke mondható jónak, ami azt jelenti, 

hogy a vállalkozás az rövid lejáratú kötelezettségeit rendezni tudja. Azonban, ha a mutató értéke 

túl magas, akkor a vállalkozás túl likvid, tehát valószínűleg nem bánik hatékonyan a 

kötelezettségekkel vagy a pénzeszközeivel. Ez hatékonnyá tehető az eszközök újra 

befektetésével. A likviditási gyorsráta értékeit a következő táblázat tartalmazza az évekre 

vonatkozóan. 

 2019. december 31. 2020. szeptember 30. Változás (%) 

Élelmiszeripar 0,22 0,41 +86,36 

Autóipar 0,38 0,25 -34,21 

1. számú szálloda 0,30 0,12 -60,00 

2. számú szálloda 0,28 0,18 -35,71 

36. táblázat: Likviditási gyorsráta éves szinten 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A mutató értéke egyik vállalkozás esetében sem érte el az 1-et, tehát a vállalkozások rövid távú 

likviditási problémákkal rendelkeznek. Ebből kifolyólag az élelmiszeripari vállalkozás 

legnagyobb értékű forgóeszköze a készletek. Az autóipari vállalkozás és a szállodák 

mutatójának értéke csökkent.  

A likviditási gyorsráta az élelmiszeripari és az autóipari vállalkozás esetében a 

következőképpen alakult. 

 

68. ábra: A likviditási gyorsráta havi szinten 

Saját szerkesztés 

Az élelmiszeripari vállalkozás esetében elmondható, hogy a rövid lejáratú kötelezettségeket a 

készletek fedezik. Február és március között az érték 0,31-ről 0,62-re, tehát a duplájára nőtt, 
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majd a válság idején ez a jelentős növekedés lelassult és májusra csak 0,7-re emelkedett az 

érték, ettől a ponttól azonban folyamatosan csökkent a mutató értéke. A számlálót a követelések 

és a pénzeszközök összege teszi ki, melynek értéke második és harmadik hónapban csökkenést 

mutatott, viszont a rövid lejáratú kötelezettségei nagyobb mértékben csökkentek, mivel a 

vállalkozás a szállítóit segítette korábbi fizetéssel, így a mutató értéke nőtt. Júniusban viszont 

a kötelezettségek nagyobb mértékben nőttek, mint a követelések és a pénzeszközök együttesen, 

ami a mutató csökkenéséhez vezetett. 

Az autóipari vállalkozás adatait vizsgálva megfigyelhetjük, hogy egészen májusig csökkent a 

mutató értéke, majd júniusban növekedés következett be és augusztustól megint csökkent. A 

vállalkozásra hatással volt a járvány, ugyanis csak abban az időszakban nőtt a likviditása, mikor 

a veszélyhelyzet megszüntetése következtében stabilizálni tudta a helyzetet. Ennek ellenére 

júliusra sem tudta elérni a vállalkozás azt az értéket, amit januárban tartott, azonban a különbség 

minimális, ugyanis januárban az érték 0,34 volt, júliusban pedig 0,31. 

5.2.3 Készpénz likviditási ráta 

A készpénz likviditási ráta esetében azt vizsgáljuk, hogy a pénzeszközök fedezik-e a rövid 

lejáratú kötelezettségeket. Ha az értéke 1-nél nagyobb, akkor a vállalkozás azonnal rendezni 

tudja a rövid lejáratú kötelezettségeit (Laáb, 2009). 

Készpénz likviditási ráta =  
Pénzeszközök

Rövid lejáratú kötelezettségek
 

A mutató értékeit éves szinten a következő táblázat tartalmazza: 

 2019. december 31. 2020. szeptember 30. 

Élelmiszeripar 0,006 0,002 

Autóipar 0,040 0,004 

1. számú szálloda 0,013 0,005 

2. számú szálloda 0,022 0,036 

37. táblázat: Készpénz likviditási ráta éves szinten 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A táblázatban jól látható, hogy az értékek nagyon közel mozognak a 0-hoz, tehát a 

vállalkozások nem rendelkeznek annyi pénzeszközzel, hogy a rövid lejáratú kötelezettségeit 

azonnal fedezni tudják. 

A készpénz likviditási ráta alakulását az élelmiszeripari és az autóipari vállalkozás esetében a 

következő ábra szemlélteti: 
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69. ábra: A készpénz likviditási ráta havi szinten 

Saját szerkesztés 

Mindkét vállalkozás esetében látszik, hogy a mutató értéke nagyon alacsony, tehát a rövid távú 

kötelezettségeit nem tudja azonnal rendezni. Ez azonban nem biztos, hogy gondot jelent. A 

vállalkozások a pénzeszközeit feltételezhetően a zavartalan működés érdekében folyamatosan 

forgatja, tehát nem áll felhasználatlanul. 

 

5.3 Munkaerő fluktuáció 

A munkaerő fluktuációját 6 mutató segítségével elemeztem. 

5.3.1 Termelékenységi mutató 

A termelékenység alatt egyfajta termelőképességet értünk. Az általam használt egyik 

termelékenységi mutató azt mutatja meg, hogy 1 főre hány Ft árbevétel jut. 

Termelékenység =
Értékesítés nettó árbevétele

Átlagos statisztikai állományi létszám
 

Ehhez a mutatóhoz a szállodák esetében is rendelkezésmre álltak a havi szintű adatok, melyeket 

a másik két vállalkozással együtt a következő táblázat tartalmaz: 
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 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember 

Élelmiszeripar 4 459 9 148 16 911 22 050 25 062 26 997 29 677 33 294 40 288 

Autóipar 23 576 39 351 56 025 64 609 77 260 106 286 127 275 142 283 174 459 

1. számú 

szálloda 
34 66 238 36 14 760 2 706 2 676 832 

2. számú 

szálloda 
176 12 352 37 71 1 051 3 029 2 978 803 

38. táblázat: Termelékenységi mutató havi szinten (E Ft/fő) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az élelmiszeripari vállalkozás termelékenysége a vizsgált időszak alatt folyamatosan nőtt. A 

vállalkozás a szezonalitás miatt minden hónapban egyre több munkavállalót foglalkoztat, ami 

a mutató csökkenéséhez vezetne, azonban az árbevétel nagyobb mértékben nőtt, mint a létszám. 

Ennek hatására a vállalkozás elérte, hogy a havi 4 459 E Ft helyett 40 288 E Ft árbevétel jut 

egy munkavállalóra. 

Az autóipari vállalkozás esetében is folyamatos növekedés mutatkozik. Ez annak köszönhető, 

hogy a vállalkozás árbevétele folyamatosan nőtt. A koronavírus okozta gazdasági válság miatt 

a vállalkozásnál alkalmazott létszámcsökkentés is hozzájárult a mutató folyamatos 

növekedéséhez. Így a vállalkozás elérte, hogy az 1 főre eső árbevétel 174 459 E Ft/fő legyen.  

A szállodák adatait vizsgálva azt figyelhetjük meg, hogy a mutatók értéke a nyári időszakban 

jelentősen megugrott. Az interjú során kiderült, hogy a két szálloda szezonálisan van nyitva 

áprilistól októberig és a nyitás ebben az évben eltolódott május végére, június közepére. A 

szezonalitásból adódik, hogy a létszám minden télre lecsökken, így a szállodák nyáron több 

munkavállalót foglalkoztatnak. Ennek köszönhetően a szállodák átlagos állományi létszáma 

jelentősen megnőtt júniusra. Ezen kívül az árbevétel is jelentősen megnőtt, ugyanis a két 

szálloda átlagáron felül értékesített, illetve a vendégkör is jelentősen bővült. Szeptemberben 

azonban megfigyelhető, hogy a mutató értékei csökkentek. Ebben az időszakban a koronavírus 

okozta határzár hatással volt a szállodákra, mivel így a külföldi vendégek nem tudtak eljönni 

és ez bevétel csökkenéshez vezetett. 

A termelékenység a ledolgozott munkaórákra is számolható.  

Termelékenység =
Értékesítés nettó árbevétele

Ledolgozott munkaórák száma
 

A szállodák esetében nem álltak rendelkezésre a mutató számolásához szükséges adatok. Az 

élelmiszeripari és az autóipari vállalkozás esetében az adatok a következők: 
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70. ábra: Termelékenységi mutató havi szinten (E Ft/munkaóra) 

Saját szerkesztés 

 

Az ábrán jól látható, hogy az élelmiszeripari vállalkozás nem érte el azt az eredményt, melyet 

az autóipari vállalkozásnak sikerült. Ebben az is közre játszik, hogy az élelmiszeripari 

vállalkozás esetében a ledolgozott munkaórák száma magasabbak, mint az autóipari 

vállalkozásnál, mivel a vállalkozás 3 műszakos munkarendet alkalmazott a járvány ideje alatt, 

az autóipari vállalkozás pedig munkaidő csökkenésre kényszerült a kevesebb befolyó 

megrendelés miatt. Az élelmiszeripar esetében a szezon alatt a 3 műszakos munkarend mellett 

hétvégi túlórázásra is lehetőség van, melyet a munkavállalók ki szoktak használni, így a 

ledolgozott munkaóra augusztusra megnőtt. Ennek következtében nagyobb mértékű csökkenés 

történt a mutató értékében, így az 1 munkaórára jutó árbevétel csak 56 080 Ft volt. 

Március és május között egy nagyobb mértékű növekedés figyelhető meg az autóipari 

vállalkozás esetében. A vállalkozás ebben az időszakban kényszerült létszámcsökkentésre a 

koronavírus járvány miatt, illetve bevezették a 2 műszakos munkarendet és kötelező 

szabadságokat adtak ki. Ennek következtében a ledolgozott munkaórák száma jelentősen 

csökkent. 

5.3.2 Munkaerő-forgalom 

A fluktuáció vizsgálat során alkalmazzák a munkaerő-forgalom mutatóját. A fluktuáció nem 

más, mint a munkavállalók munkahely-változtatása. A munkaerő-forgalom az átlagos 

statisztikai állományi létszámra jutó létszámváltozást mutatja (Matiscsákné Lizák, 2016). 

Munkaerő − forgalom =
Belépők + Kilépők száma

Átlagos statisztikai állományi létszám
∙ 100 
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Általában az érték 5%-ig mondható alacsonynak, 15%-ig közepesnek és 25% felett magasnak 

Az élelmiszeripari és az autóipari vállalkozás esetében a mutató értékei a következők: 

 

71. ábra: Munkaerő forgalom havi szinten (%) 

Saját szerkesztés 

 

Az élelmiszeripari vállalkozás esetében májusra nőtt meg a munkaerő-forgalom. Ennek oka, 

hogy a vállalkozás májusban kezdi meg a termelést és a szezon végéig több munkavállalóra 

van szüksége a termelés és az értékesítés zavartalan működése érdekében. Szeptemberre 1 

alkalmazottra 16,19% létszámváltozás jutott. 

Az autóipari vállalkozás esetében általában jelentősen magasa munkaerő-forgalom értéke, 

ugyanis a vállalkozás még fejlődő szakaszban van, tehát folyamatosan bővül és új munkaerőkre 

van szüksége. Márciusban 44,94% volt a munkaerő-forgalom értéke. Ez volt az az időszak, 

amikor a vállalkozás drasztikus létszámcsökkentésre kényszerült. Áprilisban ez a magas érték 

lecsökkent 5,98%-ra, mely annak köszönhető, hogy a vállalkozás nem tudott alkalmazni több 

munkavállalót, illetve a kilépők száma sem növekedett a járvány okozta gazdasági válságból 

kifolyólag. A veszélyhelyzet megszűnésével a vállalkozás munkaerő-forgalma újra jelentősen 

megnőtt, a vállalkozás újra alkalmazta régi dolgozóit, illetve új munkavállalókat toborzott. 

5.3.3 Kilépési forgalom 

A kilépési forgalom szintén a fluktuáció vizsgálata során alkalmazott mutató. Azt fejezi ki, 

hogy hány kilépő jut egy egységnyi dolgozóra (Matiscsákné Lizák, 2016). 

Kilépési forgalom =
Kilépők száma

Átlagos statisztikai állományi létszám
∙ 100 

A mutató értéke csökkenthető, ha változatlan kilépők száma mellett az állományi létszám nő, 

vagy ha a kilépők száma csökken. Az élelmiszeripari és az autóipari vállalkozás esetében az 

adatok a következők: 
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72. ábra: Kilépési forgalom havi szinten (%) 

Saját szerkesztés 

 

Az élelmiszeripari vállalkozás adataiból jól látszik, hogy a vállalkozás nem szorult rá a 

munkavállalóinak elbocsájtására. Ezzel ellentétben az autóipari vállalkozás márciusi adatai 

kiugróan magasak. Látszik, hogy a vállalkozás a veszélyhelyzet bevezetésével 

létszámcsökkentést vezetett be, tehát a dolgozók 33,03%-a került elküldésre.  

5.3.4 Belépési forgalom 

A kilépési forgalomhoz hasonló mutató a belépési mutató, mely abban változik, hogy az 

egységnyi alkalmazottra a belépők számát kapjuk (Matiscsákné Lizák, 2016). 

Belépési forgalom =
Belépők száma

Átlagos statisztikai állományi létszám
∙ 100 

Az élelmiszeripari és az autóipari vállalkozás havi szintű belépőinek adatai a következők: 
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73. ábra: Belépési forgalom havi szinten (%) 

Saját szerkesztés 

 

Az ábrán jól kivehető, hogy az élelmiszeripari vállalkozás a szezon kezdetekor, tehát májusban 

bővítette létszám állományát. A mérték mindössze 8,89% volt, tehát nem olyan mértékű, mint 

amilyen az autóipari vállalkozás esetében. A grafikonból kivehető, hogy a vállalkozásnál 

januárban volt a legmagasabb a belépők száma, ugyanis a folyamatos bővítések miatt szükség 

volt a munkavállalókra. Áprilisra ez a magas érték (40,18%) jelentősen lecsökkent 2,44%-ra. 

Júniusban volt az első nagyobb növekedés, amikor 20,37%-ot ért el a vállalkozás, szeptemberre 

viszont 35,56%-ra tudta növelni a belépők arányát. 

5.3.5 Váltás intenzitása 

A váltás intenzitása maga a fluktuáció. Megmutatja, hogy a létszámnak hány %-a cserélődött. 

A váltást, tehát a kilépők és a belépők száma közül a kisebbet viszonyítjuk az átlagos statisztikai 

állományi létszámhoz (Matiscsákné Lizák, 2016). 

Váltás intenzitása =
Váltás

Átlagos statisztikai állományi létszám
∙ 100 

Az élelmiszeripari és az autóipari vállalkozás esetében a munkaerő fluktuációja a 

következőképpen alakult: 
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74. ábra: Váltás intenzitása havi szinten (%) 

Saját szerkesztés 

 

Az élelmiszeripar esetében nem volt kiugró változás a munkaerő fluktuáció tekintetében, tehát 

a vállalkozás fluktuációját nem érintette a járvány. Ez a mutató is az autóipari vállalkozást 

érintette inkább. Februárban és szeptemberben volt a létszám cserélődés a legmagasabb. 

Februárban a létszám 15,54%-a cserélődött, szeptember viszont a 15,35%-a. A járványnak 

köszönhetően a mutató legalacsonyabb értéke áprilisban és májusban volt, amikor az érték 

2,44% és 2,41% volt, ugyanis a vállalkozás létszám stopot vezetett be.  

5.3.6 Az átlagos állományi létszám alakulása 

A két szálloda esetében csak az átlagos állományi létszám adatok álltak rendelkezésemre, így 

csak ezt tudtam a másik két vállalkozás adataival összehasonlítani. Ezek a következőképpen 

alakultak: 
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75. ábra: Átlagos állományi létszám alakulása havi szinten (fő) 

Saját szerkesztés 

 

Az átlagos állományi létszám változásából jól látszik, hogy az időszak alatt csökkenés nem 

következett be. Az autóipari vállalkozás működött végig a legmagasabb létszámmal, majd az 

élelmiszeripari vállalkozás követte a sorban. A szállodák esetében volt a legnagyobb a változás. 

A létszám a szállodák szezonalitásból adódóan emelkedett meg jelentősen májusban és 

júniusban, amikor a két szálloda kinyithatott. 
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6. ÖSSZEGZÉS 

A kutatásom elsődleges célja az volt, hogy feltárjam a különböző iparági vállalkozásokra ható 

koronavírus okozta veszélyhelyzet hatását, illetve azt, hogy a vállalkozások hogyan tudták 

átvészelni a helyzetet. Kutatásom eredményeként azt feltételeztem, hogy a szállodaipari 

egységre volt legnagyobb hatással a koronavírus. Azonban kutatásom során kiderült, hogy a 

legnagyobb hatással az autóipari vállalkozásra volt a járvány helyzet. 

A kutatási kérdéseimen belül elsődlegesen vizsgált témakör, hogy a vállalkozásoknak mennyire 

volt nehéz az átvészelés és az újraindítás időszaka. Szükség volt-e hitelfelvételre, 

költségcsökkentésre, vagy profitált-e a helyzetből. A kutatásom során fény derült arra, hogy 

volt olyan vállalkozás, mely összességében profitált a helyzetből. A két szálloda esetében a 

vevői kör bővüléséből és az átlagárak magasantartásából következett, hogy jobb eredményt 

értek el az idei évben, mint a tavalyiban, annak ellenére, hogy a 2019-es év sem volt rossz év. 

Az ellátási lánccal kapcsolatos hipotézisem alátámasztására a következő mutatószámokat 

használtam: vevők forgási sebessége és ideje, szállítók forgási sebessége és ideje, illetve 

készletek forgási sebessége és ideje. A mutatószámok értékei alapján a következő 

megállapításokat teszem: Az élelmiszeripari vállalkozás esetében a mutatók értékének 

változásaira inkább a szezonális termelés volt hatással, mintsem a járvány. A szállodákra 

hatással volt a járvány, azonban az éves adatokat vizsgálva látszik, hogy nem volt negatív 

hatással az ellátási láncra. Az autóipari egység tekintetében azonban megingott az ellátási lánc, 

ugyanis az interjú során kiderült, hogy a vállalkozás kínai beszállítói nem tudtak olyan 

mértékben szállítani, mint amire szükség lett volna, illetve a készletérték is csökkent. Tehát a 

H1-es hipotézisemet elfogadom. 

Az eredmények tükrében a H2-es hipotézist részben fogadom el, tehát az élelmiszeripari 

vállalkozás likviditása javuló tendenciát mutat a növekvő forgalom hatására. A vállalkozás 

likviditási rátája növekvő tendenciát mutatott (1,08-ról 1,48-ra nőtt) az éves adatok 

összehasonlításánál, ugyanígy a likviditási gyorsráta esetében 0,22-ről 0,41-re (tehát a 

vállalkozás rövid lejáratú kötelezettségeit főként a készletek fedezik), de az egyébként is 

nagyon alacsony készpénz likviditási ráta értéke 0,006-ról lecsökkent 0,002-re. A likviditási 

ráta és a likviditási gyorsráta közti jelentős különbségből látszik, hogy a vállalkozás rövid 

lejáratú kötelezettségeit a készletei fedezik. 

A H3-as hipotézist, miszerint a szállodaipari vállalkozásnak csökkent leginkább a likviditása, 

csak részben tudom elfogadni. Az eredményekből látszik, hogy likviditási ráta értéke 32,14%-
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kal csökkent az autóipari vállalkozás esetében, ami nagyobb csökkenést jelentett, mint a 2. 

számú szálloda esetében a 6,06%. Tehát a likviditási ráta értékeit vizsgálva a hipotézis 

elutasítandó. A likviditási gyorsráta változásában viszont a két szálloda esetében következett 

be a nagyobb változás, így a hipotézis elfogadható a likviditási gyorsráta eredményei alapján. 

A készpénz likviditási rátát kizárom a vizsgálat alól, mivel a szálloda esetében az úgy nevezett 

cash pool miatt nem az egyes szállodák rendelkeznek a pénzeszközökkel, hanem a vállalkozás 

együttesen. 

A munkaerő fluktuáció vizsgálata során kiderült, hogy az élelmiszeripari vállalkozásra 

egyáltalán nem volt hatással a járvány kitörése a szezonalitásából adódóan. A számolt mutatók 

ábrái jól mutatják, hogy az autóipari vállalkozás értékei a csökkenés után mindig növekedő 

tendenciát produkált. Tehát a H4-es hipotézist, miszerint mindhárom vállalkozásnál csökkent a 

munkaerő fluktuációja, elutasítom. 

A kutatás hasznossága abban is megnyilvánul, hogy a kutatás elkészülése alatt a koronavírus 

járvány elérte a 2. hullámot. A mutatószámok alakulása, tehát a vállalkozások likviditási 

helyzete, illetve a munkaerő fluktuációja várhatóan hasonló tendenciát fog követni, mint a 

vizsgált időszakban, azonban a vállalkozások valamilyen szinten fel tudtak készülni a kialakult 

helyzetre az első hullámból kifolyólag. Az 1. hullám váratlanul jött, de már bizonyos 

értelemben a vállalkozások tudják, hogy mire számíthatnak (pl. határzár, turizmus kiesése) így 

bizonyos intézkedéseket már előre meg tudnak hozni, a járvány jelenlétét figyelembe tudják 

venni a stratégiai döntések meghozatalakor. Azonban a szezonalitás miatt a vizsgált szállodákra 

nem lesz nagyobb hatása, mivel ebben az időszakban zárva tartanak. 
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I. függelék – A mélyinterjú kérdései 

1. A vállalat hogyan tudta fenntartani az üzletmenetét a járvány kitörése után? 

2. Mely területeket érintette leginkább a vírus? 

3. Milyen stabilizációs intézkedéseket hajtott végre a cég a veszélyhelyzet idején a 

gazdasági helyzet helyreállítása érdekében? 

4. Volt szükség létszámcsökkentésre? 

5. Alkalmazott a vállalat csökkentett munkaidőt? 

6. Milyen előnyei voltak a csökkentett munkaidőnek? 

7. Milyen hátrányai voltak a csökkentett munkaidőnek? 

8. Alkalmazott a vállalat home office megoldást? 

9. Hatásos volt-e a home office foglalkoztatási forma? 

10. Milyen előnyei voltak a home office foglalkoztatási formának? 

11. Milyen hátrányai voltak a home office foglalkoztatási formának? 

12. A vállalat adott ki kötelező szabadságokat? 

13. Mennyire ingott meg az ellátási lánc? 

14. A határlezárások milyen hatással voltak az ellátási láncra? 

15. Halmoztak fel készleteket arra az esetre, ha az ellátási lánc valahol megtörik, vagy 

éppen az Ön vállalkozása kényszerül leállásra? 

16. Készült prioritási sorrend a termelést illetően? 

17. Történtek erőforrás átcsoportosítások? 

18. A vevőket, illetve a szállítókat segítették korábbi szállítással/fizetéssel? 

19. Milyen gyakran változtak a rövid, illetve középtávú célok? 

20. Hogyan változtak a rövid, illetve középtávú célok? 

21. Milyen gyakran változtak a hosszútávú célok? 

22. Hogyan változtak a hosszútávú célok? 

23. Milyen eszközökkel próbáltak meg költségcsökkentést elérni? 

24. Hogyan változtak a beruházási célok?  

25. Hogyan változtak a fix költségek? 

26. Hogyan változtak a készletek? 

27. Milyen támogatásokat kapott a vállalkozás a veszélyhelyzetből kifolyólag? 

28. Milyen intézkedéseket vezettek be a veszélyhelyzet utáni újraindítás érdekében? 

29. Milyen gyakran volt szükség az előrejelzésekre a veszélyhelyzet alatt? 
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II. függelék – Az interjún kapott válaszok - Élelmiszeripar 

A vállalat hogyan tudta fenntartani az üzletmenetét a járvány kitörése után? 

A vállalat működésére nem volt különösebb hatással a járvány, illetve a veszélyhelyzet. 

Higiéniai előírásokat betartották: fertőtlenítő gyakori használata, maszk kötelező viselete, 

illetve a 1,5 méteres távolságtartás. 

Mely területeket érintette leginkább a vírus? 

A vírus semmilyen területét nem érintette a vállalkozásnak, csak létszám változás történt, ami 

a termelésre volt hatással. A 65 éven felülieket kényszer szabadságra küldték, illetve azokat az 

embereket is, akik környezetében felmerült a vírus gyanúja. A cégen kívüli személyeknek is 

kötelező volt betartaniuk az előírásokat. 

Milyen stabilizációs intézkedéseket hajtott végre a cég a veszélyhelyzet idején a gazdasági 

helyzet helyreállítása érdekében? 

Stabilizációs intézkedésekre nem volt szükség. Megelőzés céljából viszont a vállalkozás a 

honvédelem segítségét kérték a fennakadások elkerülése érdekében. Ezt külön kellett 

megigényelniük, ugyanis a cég nem tartozott aközé a 299 vállalkozás közé, ahol kötelező volt 

a honvédelmi felügyelet. 

Alkalmazott a vállalat csökkentett munkaidőt? 

Nem volt szükség rá. A körülmények engedték a teljeskörű működést. Egyedül az irodai 

dolgozóknál vezették be a home office foglalkoztatási formát. 

Hatásos volt-e a home office foglalkoztatási forma? 

Különösebb hátrányt ez sem okozott, ugyanis minden feladatot el tudtak végezni az érintettek, 

illetve minden területen 1 ember mindig tartózkodott az irodában. 

Milyen előnyei, illetve hátrányai voltak a home office foglalkoztatási formának? 

Meghatározó előnye nem volt ennek a foglalkoztatási formának, azonban a hátrányok között 

szerepel, hogy az emberi kapcsolatokra nézve egy home office foglalkoztatási forma romboló 

lehet. 

Mennyire ingott meg az ellátási lánc? 

Az ellátási lánc egyáltalán nem ingott meg. 

A határlezárások milyen hatással voltak az ellátási láncra? 

A határlezárás sem fejtett ki hatást az ellátási láncra. Inkább a létszám az, amit érintett a 

határlezárás, ugyanis a cég foglalkoztat határon túli embereket. Ezt a problémát úgy oldották 

meg, hogy kötelező 2 hét karantént kellett letölteniük munkába állás előtt, így előre számolták 

ki, hogy hány ember szükséges. 
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Halmoztak fel készleteket arra az esetre, ha az ellátási lánc valahol megtörik, vagy éppen 

az Ön vállalkozása kényszerül leállásra? 

Egy bizonyos kompromisszumot kötöttek a vevőkkel annak érdekében, hogy az ellátási lánc ne 

ingjon meg. A vírus helyzet sok vállalkozás működésére volt hatással, így a szállítások késtek. 

Hogy elkerüljék a vevőkkel a késői szállításból eredő konfliktusokat, a vállalkozás olyan 

kompromisszumot kötött a vevőivel, mint például az, hogy a termék csomagolóanyagára nem 

rakják rá a vevő cég emblémáját, de ebben az esetben időben megkapja az árut. 

Készült prioritási sorrend a termelést illetően? 

Mivel a termelés szezonális, így abban az időszakban csak csomagolás történt. Általában a vevő 

meghatározza, hogy egy adott termékből milyen mennyiségű készletet tartson fenn. Azonban 

előfordult az is, hogy a vevő nem mondta meg időben, hogy mekkora készletet tartsanak fenn 

számára. Viszont ebben az időszakban ez megváltozott, a vevők bebiztosították magukat, olyan 

módon, hogy a fenntartandó készletek számát felemelték. 

Történtek erőforrás átcsoportosítások? 

Nem. 

A vevőket, illetve a szállítókat segítették korábbi szállítással/fizetéssel? 

A vevők esetében létezik egy vevőbiztosítási limit, ami ebben az időszakban gyorsan kimerült, 

így erről tájékoztatták a vevőt, illetve kérték, hogy fizessenek hamarabb, mivel máshogy nem 

tudnak szállítani. 

A szállítókat próbálták azzal segíteni, hogy rövid határidőn belül fizettek, viszont valamilyen 

kompenzálást kértek cserébe arra az időszakra, ha visszaáll a rendszer. 

Milyen gyakran változtak a rövid-, közép-, illetve a hosszútávú célok? 

Nem igazán változtak, inkább a versenytársakra gyakorolt hatások miatt megerősítést adott. A 

vevői igény óriási volt ebben az időszakban, mely ahhoz vezetett, hogy nem mindig tudtak 

szállítani a beszállítók, viszont ez egyes cégek előnyére is válhatott, ugyanis, ha egy szállító 

többször is nemet mond egy szállításra, akkor a vevő másik szállítót keres. Egyfajta beszállítói 

átrendeződés történik, így egyes vevőknél feljebb lehet kerülni a listán. Ezt a lehetőséget 

használta ki a vállalkozás. 2022-es tervet kellett alkalmazniuk, hogy teljesíteni tudjanak minden 

igényt. 

Milyen eszközökkel próbáltak meg költségcsökkentést elérni? 

Nem volt elsődleges tevékenység. Arra figyeltek, hogy a csomagolás során egyszerre minél 

több terméket tudjanak csomagolni, így az egyik termékről a másik termékre történő átállás 

költsége csökkent. 

Hogyan változtak a fix költségek? 
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Mondhatni minimálisan változtak. A nemzetközi fuvarozás költségei csökkentek, így a magyar 

fuvarozók is 70%-kal olcsóbban szállítottak. 

Milyen támogatásokat kapott a vállalkozás a veszélyhelyzetből kifolyólag? 

Bértámogatásra szorult rá a vállalkozás. A Kormány vállalta, hogy bértámogatást fizet 

elsősorban azoknak a cégeknek, amelyekre a vírus negatív hatással volt. Mivel a magyarok nem 

használták fel a támogatás nagy részét, így módosítást hoztak, hogy az élelmiszeriparban 

dolgozókra is vonatkozzon.
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III. függelék – Az interjún kapott válaszok - Autóipar 

A vállalat hogyan tudta fenntartani az üzletmenetét a járvány kitörése után? 

A vállalkozás a változó költéségeit próbálta csökkenteni, illetve állami támogatást vett igénybe. 

Ezen kívül a vállalkozás a beruházásait eltolta. A gyár területén megtörténtek a fertőtlenítők 

kihelyezése, illetve a maszk viselete kötelezővé vált. Az iroda ajtókat nyitva tartották ez idő 

alatt, hogy ezzel is kevesebb legyen az érintkezés. 

Mely területeket érintette leginkább a vírus? 

Leginkább az értékesítést érintette, ugyanis nem volt megrendelésük. Ez vezetett a 

létszámcsökkentéshez, a munkaidő csökkentéshez és a kötelező szabadságolásokhoz. 

Milyen stabilizációs intézkedéseket hajtott végre a cég a veszélyhelyzet idején a gazdasági 

helyzet helyreállítása érdekében? 

A változó költségeket próbálták csökkenteni. A szabadságok kiadásával és a munkaidő 

csökkentésével a bérköltségük csökkent, a bértámogatást igénybe vették. 

Milyen előnyei és hátrányai voltak a csökkentett munkaidőnek? 

Inkább csak hátránya volt. A vállalkozás kereslete csökkent, így rákényszerült a csökkentett 

munkaidő bevezetésére, mely egy fajta bizonytalanságot táplált az alkalmazottak számára. 

Alkalmazott a vállalat home office megoldást? 

Alkalmazott, azonban mivel a vállalkozás egy gyártó egység, így a home office csak részben 

lehetséges megoldás. Ezentúl a home office foglalkoztatási forma nem építő jellegű a 

munkakapcsolatok tekintetében. 

Mennyire ingott meg az ellátási lánc? 

Csak pár kínai szállító esetében volt kritikus a helyzet. Mivel a megrendelések csökkentek, így 

a vállalkozásnak sem volt nagyobb igénye a szállítók felé. 

A határlezárások milyen hatással voltak az ellátási láncra? 

Nem volt hatással, ugyanis a kamionforgalom működhetett. 

Halmoztak fel készleteket arra az esetre, ha az ellátási lánc valahol megtörik, vagy éppen 

az Ön vállalkozása kényszerül leállásra? 

A készletek a vevői megrendelések visszaesése következtében felhalmozódtak. Így további 

készletekre nem volt szükség, tehát visszamondtak pár megrendelést. 

Készült prioritási sorrend a termelést illetően? 

Nem volt rá szükség, ugyanis a termelés folyamatosan tudott működni a csökkentett munkaóra 

mellett. 

Történtek erőforrás átcsoportosítások? 
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Előfordult, hogy néhány operátort átcsoportosítottak másik termék gyártásához, de ez nem a 

prioritási sorrend miatt történt. 

A vevőket, illetve a szállítókat segítették korábbi szállítással/fizetéssel? 

Nem volt rá szükség, a vállalkozás tudta tartani a megbeszélt szállítási és fizetési határidőket. 

Milyen gyakran változtak a rövid, illetve középtávú célok? 

A rövid, a közép, illetve a hosszú távú célok változására sem volt szükség, tudták tartani a 

tervet. 

Hogyan változtak a fix költségek? 

A fix költségek nem változtak, csak a változó költségek. 

Milyen gyakran volt szükség az előrejelzésekre a veszélyhelyzet alatt? 

Nagyon gyakran, heti szinten változtak az előrejelzések. 
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IV. függelék – Az interjún kapott válaszok - Szállodaipar 

A vállalat hogyan tudta fenntartani az üzletmenetét a járvány kitörése után? 

A szállodák épülete több, mint 50 évesek, így a fűtési rendszer nincs kiépítve úgy, hogy télen 

is vendégfogadóképes legyen. Ezért a szállodák szezonálisan tartanak nyitva, mely annyit 

jelent, hogy április elejétől tart nyitva egészen október elejéig vagy végéig. A járvány miatt 

természetesen nem nyithattak ki a szállodák áprilisban, azonban 2019-ben nagy fejlődést ért a 

vállalkozás, ugyanis minden adat felkerült a felhőbe, így azok otthonról is elérhetővé váltak, 

ami nagy könnyebbséget jelentett a veszélyhelyzet idején. A szállodákban a fertőtlenítők 

kihelyezése természetesen megtörtént, illetve plexiket szereltek fel a belső szabályzat szerint a 

recepción és az étterembe, mely megnehezítette a kiszolgálást. A járványügyi szabályokat 

azonba nehezen tudták betartatni a vendégekkel, tehát a másfél méteres távolságtartásra, illetve 

a maszk helyes viselésére többször is felszólították őket. 

Mely területeket érintette leginkább a vírus? 

Drasztikus létszám- és bércsökkentésre volt szükség. A szállodalánc összesen 2000 főt 

foglalkoztat, azonban ezt le kellett csökkentenie 1400 főre, melynek jelentős része állásidő alatt 

van. A 2 vidéki szálloda összesen 200 főt foglalkoztat, melyet a szezonalitás miatt téli időszakra 

mindössze 40 főre szoktak csökkenteni. Sajnos ezt a 40 főt is 20%-kal le kellett csökkenteni, 

illetve a béreket is 75%-ukra csökkentették. A kormány intézkedései között volt az, hogy 

kevesebb járulékot kellett fizetni, így a nettó bérek megmaradtak a korábbi összegen. Akik 

állásidőben vannak ők ennek a 75%-os bérnek az 50%-át kapják készhez. Sajnos nem tudták 

elérni, hogy a bérek elérjék a válság előtti mértéküket, így az alkalmazottak plusz munkát 

vállalnak a szállodánál, mint például az vagyonvédelem. 

Milyen stabilizációs intézkedéseket hajtott végre a cég a veszélyhelyzet idején a gazdasági 

helyzet helyreállítása érdekében? 

A járvány miatt csak május végén és június közepén tudott kinyitni a két szálloda. A 2 szálloda 

be tudta hozni a kiesését, mivel ebben az évben az átlagárak feletti árakkal tudtak dolgozni. 

Ezentúl a szállodák alapvetően 3 csillagos Superior szállodák, az egyik félpanziós ellátással, a 

másik „all inclusive” ellátással, viszont ebben az évben a vendégkör bővült olyan vendégekkel, 

akik eddig 4 csillagos szállodákban szálltak meg, ami nagy elismerést jelent a szállodának, 

vendégpanasz sem érkezett. Ennek köszönhetően egészen augusztus végéig magas 

teljesítménnyel dolgoztak az alkalmazottak, illetve az egyik hotel bevétele az előző évi 

bevételhez képest +76,3%-kal nőtt, a másik pedig +83,7%-kal lett magasabb. 

Hatásos volt-e a home office foglalkoztatási forma? 
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Különösebb hátrányt ez sem okozott a 2019-es fejlesztésnek köszönhetően, ugyanis minden 

feladatot el tudtak végezni az érintettek otthonról is. A szezon végével újra bevezetésre kerül a 

home office foglalkoztatási forma, mely otthonról 2 napot jelente, azonban megbeszélés alapján 

egy héten csak 1 napon mennek be személyesen is a szálloda területére. 

Milyen előnyei, illetve hátrányai voltak a home office foglalkoztatási formának? 

Meghatározó előnye nem volt ennek a foglalkoztatási formának, azonban a hátrányok között 

szerepel, hogy az emberi kapcsolatokra nézve egy home office foglalkoztatási forma romboló 

lehet. A lelki bizonytalanság volt nehéz, ami miatt egy feszült állapot jött létre. 

Mennyire ingott meg az ellátási lánc? 

Az ellátási lánc egyáltalán nem ingott meg. Szigorú ellenőrzéseket vezettek be, a zöldségeket 

és a húsokat folyamatosan auditálták. A központi raktárakból érkezett először minden, amire 

szükség volt, mivel amikor szállodák bezártak a készleteket feldolgozták késztermék, illetve 

félkésztermék formába, hogy majd, ha kinyithatnak a szállodák fel tudják még használni azokat, 

illetve a szavatossági időre is odafigyeltek. A fővárosi szállodák nyitva voltak már korábban is, 

így mindenhez könnyen hozzá tudtak jutni, mint például a fertőtlenítőszerek, a maszkok, illetve 

a munkaruhák is. Természetesen az őszi bezárás után is vissza kell szolgáltatni a megmaradó 

készleteket a központi raktárnak, hogy más szállodák azokat fel tudják használni. 

A határlezárások milyen hatással voltak az ellátási láncra? 

A határlezárás sem fejtett ki hatást az ellátási láncra. Inkább a vendégkört érintették a 

határlezárások, mivel olyan külföldi csoportok nem tudtak eljönni, akik visszajáró vendégeink. 

Néhány belföldi csoport sem jött el a lefoglalt időpontra a vírus miatt, azonban ez nem volt 

jelentős így jelentős bevételkiesést sem okozott. 

Történtek erőforrás átcsoportosítások? 

Igen. A válság idején egy olyan utasítás érkezett, hogy elsősorban azokat az alkalmazottakat 

kell alkalmazni, akik Budapesten állandó foglalkoztatásban vannak. Ez azt jelentette, hogy 

azokat a munkavállalókat nem vehették fel a vidéki szállodák, akik minden évben jönnek. Ez 

okozott némi feszültséget. A fővárosi munkavállalóknak be kellett vállalniuk azt, hogy otthon 

hagyják a családjaikat és vidékre költöznek, illetve a többletmunkát is vállalniuk kellett. Az 

nem megoldható, hogy mindennap a fővárosból ingázzanak, majd 12 órát dolgozzanak, így a 

két szálloda biztosított munkásszállót is. Mivel ez önkéntes alapon működött, így egy idő után 

elfogytak a jelentkezők és engedélyezték a helyi munkavállalók visszatérését. Az elején voltak 

konfliktusok, de ez később elült. 

A szállítókat segítették korábbi fizetéssel? 
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A szállodalánc alapvetően egy megbízható cég, így nem rendelkezik fizetési problémákkal. 

Általában 30 napos fizetési határidőkkel dolgoznak, melyet mindig tudtak tartani. Ha a 

szállítónak akadtak problémái és szóltak róla, akkor segítettek, de ez nem csak a válság idején 

volt így. 

Milyen gyakran változtak a rövid-, közép-, illetve a hosszútávú célok? 

Havi előrejelzéseket készít a vállalkozás, melyet most 2022 szeptemberig előre el kellett 

készíteni. Az előző évek alapján a költségeket hozzárendelték a bevételi forecast-hoz, mely 

minden évben kihívást jelent. 

Milyen eszközökkel próbáltak meg költségcsökkentést elérni? 

Elmaradtak a beruházások, fejlesztések, illetve jelenleg csak 3-4 szálloda tart nyitva sport 

rendezvények miatt. A tulajdonos úgy döntött, hogy kivár, ugyanis jelen helyzetben csak áron 

alul tudná értékesíteni a szállodákat. Főleg bevétel szempontjából a cég lélegeztető gépe a 2 

vidéki szálloda. 

Hogyan változtak a fix költségek? 

A szállodának vannak bérlői, mint például fodrászok és kozmetikusok, akiknek csak a 

nyitvatartási időt kellett fizetniük. A szállodák a strandot bérlik, melynek csökkent a költsége, 

ezen kívül pedig az IT költségek is csökkentek kb. 10-15%-ot. Ezzel szemben azonban az 

élelmiszer költségei jelentősen megnövekedtek, illetve a fertőtlenítők havi szinten 4 millióval 

növelték a költségeket. 

Milyen támogatásokat kapott a vállalkozás a veszélyhelyzetből kifolyólag? 

Kurzarbeit támogatást kaptak, mely 3 hónapra szól. Mértéke az alapbér személyi 

jövedelemadóval és egyéni járulékkal csökkentett összegének a kieső munkaidővel arányos 

részének 70%-a. 
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Absztrakt - Ellátási láncok földrajzi rövidülésének vizsgálata idősoros elemzéssel 

Az ellátási láncok rövidülése már korábban is megfigyelhető volt, amely a kutatók szerint 

SARS-CoV-2 pandémia hatására felgyorsult. Az ellátási láncok rövidülése földrajzi értelemben 

és az ellátási láncok szereplőinek csökkenésében is megmutatkozhat. Fontosnak tartom 

megjegyezni, hogy jelenleg nem állnak rendelkezésre olyan szabadon elérhető adatforrások az 

ellátási láncokra, amelyek alapján ezt a kijelentést tesztelni lehetne. 

Az ellátási láncok földrajzi rövidülését vizsgálom, azzal a feltételezéssel, hogy amennyiben a 

földrajzi rövidülés az ellátási láncokban megfigyelhető, az a bilaterális kereskedelmi 

kapcsolatokban is megmutatkozik, főleg olyan esetekben, amikor a termékbehozatal 

országokon is átível. Elemzéseimet idősoros klaszterezéssel és gravitációs modell segítségével 

végeztem el OEC (The Observatory of Economic Complexity) adatok alapján. Célom volt, 

hogy kiderítsem, mely iparágakban történtek földrajzi rövidülések. 

Gravitációs modell segítségével megvizsgáltam, hogy a távolság mint tényező hogyan változott 

az évek alatt. Ezeket az idősoros karakterisztikákat pedig klaszterezés segítségével 

csoportosítottam, így meg tudtam állapítani, hogy ez a földrajzi rövidülés mely iparágakra 

jellemző.  

Kulcsszavak: ellátási lánc, földrajzi rövidülés, idősoros klaszterezés, gravitációs modell 

 

https://oec.world/
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1. BEVEZETÉS 

1.1 Témaválasztás oka 

Dolgozatom témája az ellátási láncok földrajzi rövidülésének vizsgálata idősoros elemzéssel. 

Demonstrátorként a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának Kvantitatív Módszerek 

Intézeti Tanszéken dolgozok, ahol számos kutatásban vehettem részt és lehetőségem lett ezzel 

a témával is foglalkozni. A rövid ellátási láncok kialakulása már évek óta megfigyelhető volt 

több szektorban, amely most a kutatók szerint SARS-CoV-2 pandémia hatására felgyorsult 

(Stanojevic & Zakic, 2020).  

Az ellátási láncok rövidülése lehet földrajzi értelemben vett rövidülés, illetve a hálózatban 

résztvevő partnerek számában való csökkenés. Utóbbi esetben a termelésben résztvevő 

közvetítők számának csökkenését, vagyis korlátozott számban megjelenő gazdasági 

szereplőket értjük, akik által a termék rövidebb idő alatt jut el a végső fogyasztóhoz. Előbbi 

esetben a partnerek egymástól, kis távolságra való elhelyezkedésének változását értjük. 

A dolgozatom során a földrajzi értelemben vett rövidülést szeretném vizsgálni OEC (The 

Observatory of Economic Complexity) adatok alapján, év, export/ import szerint. 

Feltételezésem, hogy amennyiben a földrajzi rövidülés az ellátási láncokban megfigyelhető, az 

a bilaterális kereskedelmi kapcsolatokban is megmutatkozik, főleg olyan esetekben, amikor a 

termékbehozatal országokon is átível.  Ezért célom, hogy kiderítsem, mely iparágakban, milyen 

területeken történtek földrajzi rövidülések az évek során.  

Elemzéseimben idősoros klaszterezéssel és gravitációs modell segítségével szeretnék választ 

kapni a kérdéseimre. Gravitációs modell segítségével megnéztem, hogy a távolság, mint 

tényező hogyan változott az évek alatt. Ezeket az idősoros klaszterikákat pedig klaszterezés 

segítségével csoportosítottam, így meg tudtam állapítani, hogy ez a földrajzi rövidülés mely 

iparágakra jellemző.  

A téma aktualitását mutatja, hogy ebben a koronavírus befolyásolta világban gyorsan kell 

reagálnunk mind az ellátási láncokban, mind más területeken történő változásokra. Ezért az 

ellátási láncok rövidülését célszerű minél hatékonyabban vizsgálni, hogy kiderüljön mi fog 

történni az elkövetkezendő pár évben. Nemzetgazdaságoknak milyen előnyei származnak 

ebből? Számszerűen valóban kimutathatóak ezek a rövidülések? Ha igen, mely iparágra, 

területekre jellemzőek az effajta változások? Az elkövetkezendőkben ezekre a kérdésekre 

szeretnék választ kapni. 

https://oec.world/
https://oec.world/
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1.2 A dolgozat felépítése 

A dolgozat első részében bemutatom a témámat és a témaválasztás okát, ismertetem röviden a 

kutatást és a hozzá alkalmazott módszertant; majd a dolgozat felépítését, hogy az Olvasó 

röviden megismerje, mely fejezetekben milyen altémákat fogok érinteni a dolgozatom során.  

A második fejezet szakirodalmi áttekintést nyújt az Olvasónak, hogy az adott területet 

lényegében összefoglalva megértse, a későbbiekben használatos, ellátási láncokhoz kapcsolódó 

fogalmakat, mérési módszereket megismerje, illetve az eddig elért eredményeket, 

tapasztalatokat felfedezze, hogy az ellátási láncok hogyan alakultak ki, azok hogyan és miért 

rövidültek, illetve milyen előnyökkel rendelkeznek a hosszabb ellátási láncokkal szemben. 

A harmadik fejezetben bemutatom röviden az elemzés során használt adatokat, amelyek az 

OEC adatbázisból származnak. 

A negyedik fejezetben a kutatási módszert és az általunk elért eredményeket. Kutatás során 

gravitációs modellt és idősoros klaszterezést használtunk, illetve a pontos megfejtések elérése 

érdekében lineáris regressziót is. 

Az 5. fejezetben az összefoglalom az elért eredményeinket és a további kutatásaimat 

fogalmazom meg, amelyeket ebben a témában szeretnék továbbvizsgálni. 

Az utolsó részben mellékletként mutatom be a 3. fejezetben használt adatokot. Ez az Olvasónak 

nyújt segítséget, hogy a 4. fejezetben bemutatott ábrákat jobban megértse, a leírtakat 

kiegészítve új tapasztalatokat szerezzen. 
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

Ebben a fejezetben ismertetni szeretném az ellátási láncot, annak kialakulását, rövidülését, 

illetve a kutatási módszereket. Először, a 2.1 alfejezettől az ellátási láncot szeretném bemutatni, 

annak fogalmi lehatárolását, kialakulását, hálózati kinézetét és az előnyeit, hátrányait. A 2.2 

alfejezettől pedig a rövid ellátási láncok fogalmi meghatározását, kialakulását, eddig megismert 

előnyeit, majd egy jelenlegi példán keresztül bemutatni, milyen könnyen tudnak ellátási láncok 

megszakadni és rövidülni; továbbá a dolgozatom során, milyen módszerek kerültek 

alkalmazásra. 

2.1 Ellátási lánc meghatározása 

Ebben a felgyorsult világban célszerű, hogy a vállalatok felismerjék a vevőktől és a 

beszállítóktól való függést, hogy a piaci versenyből minél inkább győztesen kerüljenek ki. A 

vállalatok felismerték azt a tényt, ha összefognak, egymással partnerekké vállnak és ellátási 

láncokat alakítanak ki, akkor együtt erősebben léphetnek fel a problémákkal szemben és számos 

előnyre tehetnek szert. Az elkövetkezendőkben az ellátási lánc fogalmát, kialakulását, 

résztvevőit, előnyeit és hátrányait szeretném bemutatni. 

2.1.1 Ellátási lánc fogalmi lehatárolása 

Szakirodalmakban számtalan fogalmat találunk az ellátási láncokra, amelyek különböző módon 

ragadják meg a lényeget.  

Beamon (1998) szerint az ellátási lánc fogalmát a következőképpen lehet meghatározni: az 

ellátási lánc leírható „integrált folyamatként, amelyben számos különféle gazdasági egység 

(azaz beszállítók, gyártók, forgalmazók és kiskereskedők) együttműködnek annak érdekében, 

hogy: (1) a nyersanyagokat beszerezzék, (2) átalakítsák a beszerzett nyersanyagokat és (3) 

végtermékeket a kiskereskedőknek kiszállítsák”.  

Ezt az elméletet kiegészítve, még összetettebb módon lehet az ellátási láncot definiálni, 

miszerint az ellátási lánc egy életciklus-folyamat, amely fizikai folyamatokat, információkat, 

pénzügyi elemeket és tudástőkét foglal magába, amelyek célja a végső fogyasztói igények 

kielégítése, különböző árukkal és szolgáltatásokkal (Ayers, 2006). 

Az irodalmakban további rengeteg definíciót lehet találni különböző megfogalmazásokban, 

gondolatok szerint, de szerintem mindegyiknek egy a lényege: az ellátási lánc egy célirányos 

hálózat, ami hidat képez a vállalatok és a vevők között, hogy a termékek, szolgáltatások 

mihamarabb eljussanak a végsőfogyasztóhoz.  
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2.1.2 Ellátási láncok kialakulása 

Annak érdekében, hogy röviden, de átfogóan megismerjük az ellátási láncok kialakulását 

célszerű a logisztika és az ellátásilánc-menedzsment fogalmi hátterét tisztázni: 

 Logisztika: Az Egyesült Államok Logisztikai Tanácsa szerint a logisztika 

alapanyagok, félkész és késztermékek, valamint a kapcsolódó információk, származási 

helyről felhasználási helyre való hatásos és költséghatékony áramlásának tervezési, 

megvalósítási és irányítási folyamata a vevői elvárásoknak történő megvalósítás 

szándékával. A termékek fejlesztése, gyártása csak a vállalaton belül történik, majd a 

globális verseny kiéleződésének hatására a vállalatok rá lettek kényszerítve, hogy 

alacsony árakkal, magas minőséggel, megbízható termékekkel és a logisztikai 

tevékenységek integrációjával – a logisztika három alappillérének (beszerzés, 

termelés, disztribúció) összekapcsolásával – jelenjenek meg a piacon (Földesi, 2006). 

Mindezek együttesen megalapozták az ellátásilánc-menedzsment alapjait. 

 Ellátásilánc-menedzsment: Olyan tevékenységek összessége, amely integrálja és 

összefogja az ellátási láncot alkotó vállalatok, a gyártótól a végfelhasználóig terjedő 

tevékenységeinek sorozatát, oly módon, hogy a vállalati határokon átívelő folyamatok 

végrehajtása közben értékteremtés keletkezik (Tóth & Kozma, 2016)  

A logisztika és az ellátásilánc-menedzsment fogalmi meghatározása között egy lényeges 

különbség van: a logisztika az ellátásilánc-menedzsment egy része, mondhatni alapja, hiszen a 

logisztika a vállalaton belüli, különböző folyamatokat hangolja össze, míg az ellátásilánc-

menedzsment a vállalat összes ellátási láncának folyamatát. 

Az ellátási láncok kialakulása során kezdetben, 1960-ig a vállalaton belüli tevékenységek 

teljesen elkülönültek. A beszerzés, a készletgazdálkodás, a raktározás, a megrendelések 

feldolgozása, szállítása és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek önállóan működtek. Ezeknek a 

feladatoknak saját költségük, folyamataik voltak, amelyeket nem egységesen üzemeltettek, így 

magas összköltséggel jártak. A vállalatvezetők felismerték, hogy ez az út járhatatlan, 

egységesíteni kell a folyamatokat, tevékenységeket. Így született meg az ellátási lánc, ahol több 

szervezet összehangolta a logisztikai folyamatokat és alkalmazott több holisztikus ellátásilánc-

menedzsment filozófiát, amely magában foglalja a stratégiai, a pénzügyi, a marketing, a 

tervezési és a technológiai megfontolásokat a kapcsolódó területeken (Gibson, et al., 2013). Így 

megkezdődhetett a vállalatok közti együttműködés az ellátási lánc teljes hosszán, a gyártótól a 

végsőfelhasználóig. 
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A következő ábra az ellátásilánc-menedzsment kialakulását mutatja be: 

 

 

76. Ábra: Az ellátásilánc-menedzsment kialakulása 

Forrás: (Gibson, et al., 2013) 

 

Ahogy az első ábrán is látható, 1960-ig a vállalaton belüli tevékenységek elkülönültek, majd 

évtizedeken keresztül folyamatosan összefonódtak, hogy a ma ismert ellátásilánc-menedzsment 

létrejöjjön. 

Gibson (2013) alapján az ellátásilánc-menedzsment gyorsan fejlődött az elmúlt 50-60 évben, 

bár sok vállalat ellátási láncai korai szakaszban vannak, ennek ellenére számos cég már teljes 

mértékben modernizálódott. Ezt a fejlődést a következő ábra mutatja be, ahol a vízszintes 

tengely a vállalat életartalmát, míg a függőleges tengely pedig a vállalat hatékonyságát jelenti.  
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77. Ábra: Ellátásilánc-menedzsment fejlődése 

Forrás: (Gibson, et al., 2013) 

 

Összességében kijelenthető, hogy napjainkban már nem termékek, szolgáltatások versenyeznek 

egymással, hanem teljes ellátási láncok, amelyek legfőbb célja a létrehozott érték 

maximalizálása és a vevői igényeknek való maximális megfelelés (Kozma & Pónusz, 2016). 

2.1.3 Ellátási lánc résztvevőiből álló ellátási hálózat 

Ahogy egy ellátási lánc neve is sugallja, több láncszemből tevődik össze, kialakítva így sok 

láncszemből (résztvevőből) egy láncot (hálózatot). Egy termék előállítása során több vállalat 

vesz részt, akik egyszerre vevők (megrendelők) és a termékhez hozzáadott érték után eladók 

(szállítók). A láncszemek egymáshoz az adás-vétel pillanatában kapcsolódnak össze, kialakítva 

így a láncot, ahogy az alábbi képen látható: 

 

78. Ábra: Az ellátási lánc résztvevőinek hálózata 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Mizgier (2012) szerint az ellátási lánc elnevezés nem a legpontosabb, hiszen egy vállalat a 

késztermékeket többféle alapanyagból készíti el és eltérő beszállítóktól szerzi be. Így ha egy 

termék elkészülésének útvonalát (alapanyagtól a végső fogyasztóig) szeretni követni, akkor 

nem egy láncot kell elképzelni, hanem egy fa struktúrát ahol a végső fogyasztó a törzs, a gyártó, 

a beszállítók és a beszállítók beszállítói pedig a fa ágai. Eszerint a vertikális kapcsolatok 
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fontosabbak mint a horizontális, vagyis célszerű a többrétegű hálózatban az egyes rétegek közti 

kapcsolatot erősíteni. A fa struktúra, a többrétegű hálózat a következő ábrán látható: 

 

79. Ábra: Ellátási hálózat pontjai, élei fa struktúra esetén 

Forrás: (Sergio G. L., et al., 2001) 

2.1.4 Ellátási lánc előnyei és hátrányai 

Az ellátási lánc számtalan előnnyel rendelkezik, köztük például a vállalat kedvező pénzügyi 

helyzetben van, láncokon belül erőforrásokhoz könnyebben hozzájut az esetleges 

átcsoportosítások során, illetve a kockázatot is egymás között meg tudják osztani a különböző 

láncokban szereplő vállalatok, így csökkenek a kockázati tényezők. Mivel így számos 

előnyhöz jut, ezáltal az ellátási láncok jobb minőséget, magasabb színvonalat tudnak 

biztosítani. Ezzel szemben hátrányokból is akad pá pár példa, amelyből megkülönbözetünk 

belső és külső hátrányokat. Belső nehézségekhez a rugalmatlan vezetés, míg a külső 

nehézségekhez a lánctagoktól való kölcsönös függés említhető meg. További példák a 

következő táblázatban olvashatók Szegedi (2012) és Morvai (2014) alapján:  
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Előnyök Hátrányok 

jobb minőség Ellátási láncokon belüli 

magasabb színvonal rugalmatlan vezetés 

könnyebb erőforrás-szerzés vezetési/szervezési nehézségek 

kedvező pénzügyi helyzet alacsony fokú bizalom 

(csökkenő) kockázat megosztása vertikális együttműködés hiánya 

erőforrásokhoz való könnyebb hozzájutás Ellátási láncokon kívüli 

láncokon belüli közös célok lánctagoktól való függés 

szervezeten belüli tanulási lehetőségek kevés segítség a többi lánctagoktól 

 nehéz más partnereket találni 

39. táblázat: Az ellátási lánc előnyei és hátrányai 

 

2.2 Ellátási lánc rövidülésének meghatározása 

Ahogy a Bevezetésben is említettem, az utóbbi években megfigyelhető volt már, hogy az 

ellátási láncok rövidülnek több szektorban is - például az élelmiszeriparban Aubry & Kebir  

(2013) és Jarzębowski & Bezat (2018) alapján -, csak a koronavírus hatására felgyorsult a 

változás mértéke (Stanojevic & Zakic, 2020). Ez a folyamat a mai napig tart, holnap sem ér 

véget, ezért célszerű, hogy az ellátási lánc rövidülésének a fogalmával, kialakulásával, 

fontosságával tisztában legyünk. Ezeket a következőkben szeretném ismertetni, kiegészítve egy 

jelenlegi példa bemutatásával is. 

2.2.1 Ellátási lánc rövidülésének fogalmi lehatárolása 

 Az ellátási lánc rövidülése azt jelenti, hogy lerövidítik az ellátási lánc tevékenységeihez 

szükséges folyamatidőt (Hwang & Rau, 2006), (Jarzębowski & Bezat, 2018) és Kebir (2020) 

szerint ezek lehetnek földrajzi elhelyezkedésben és partnerek számában történő változások is. 

Ezek alapján szerintem az ellátási lánc rövidülése nem más, mint egy olyan ellátási lánc, ahol 

korlátozott számú gazdasági szereplő vesz részt a termelésben (közvetítők számának 

csökkenése, hogy a termék a végső fogyasztóhoz eljusson) és/vagy a partnerek kis távolságra 

helyezkednek el egymástól. Kiegészítve ezt a definíciót Benedek (2014) alapján, az ellátási 

láncok rövidülésével foglalkozó szakirodalmak a közelség többféle értelméből indultak ki, 

amelyek szerint az előbb említett rövidüléseken kívül még lehet: 

 Társadalmi: termelők és a fogyasztók ismerik egymást, bizalom kialakulására van 

lehetőség 
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 Környezeti: csökken a szállítás és a raktározásból származó környezetterhelés 

 Gazdasági: pénz a közösségen belül marad, helyben forog 

2.2.2 Rövid ellátási láncok kialakulása  

Az elmúlt években számos szakirodalom állította, hogy a globális ellátási láncok várhatóan 

lerövidülnek, és csökkenhet a résztvevő vállalatok és az ellátási láncokhoz kapcsolódó országok 

száma. A következő táblázat a rövidülés eddig megismert, néhány okát mutatja be: 

A táblázatból megtudtuk, hogy a rövidülés okai között az egyre növekvő protekcionizmus 

(2018 óta megfigyelhető Egyesült Államok-Kína közti kereskedelmi háború.) és nacionalizmus 

(ipari szuveneritásra való aggodalom) említhető meg (Oldekop , et al., 2020), továbbá az 

Európai Unióban időről- időre megjelenő változások (Brexit, választások,  

40. táblázat: Rövid ellátási láncok kialakulásának okai 

 

népszavazások) (Dür, et al., 2020). Az előbb leírt okok alapján, a világ gazdaságának 

értékteremtése 12,9 százaléka globális ellátási láncokban történt, ami 0,5 százalékponttal 

alacsonyabb, mint ami 2007-ben volt (13,4). Ebből arra a következtetésre juthatunk, hogy az 

elemzett intervallumban már megfigyelhető, hogy a rövidebb ellátási láncok szerepe nő. Ezt a 

megállapítást kiegészítve, Stanojevic (2020) szerint  a multinacionális vállalatok 

visszahúzódtak a nemzeti környezetükbe, többé a globális ellátási láncoknak nincsen akkora 

fontossága, mint korábban, így regionális ellátási láncokká válnak. De ez nem minden országra 

igaz: a legtöbb kelet- és közép-kelet-európai országnak sikerült növelnie a részesedését a 

globális ellátási láncokban. Például Magyarország ellátási láncokon belül termelt hozzáadott 

értéke 4,8 százalékkal nőtt, 23,0 %-ról 27,8 %-ra 2007 és 2017 között (Li, et al., 2019). 

Év Terület Ok Okozat Szerző 

2000-es 

évek Ázsia SARS-vírus 

 30–40 fázisból álló ellátási láncok 

jelentősen lerövidültek (Ghemawat) 

2008 világ 

globális pénzügyi 

válság 

világ gazdaságának értékteremtése a 

globális ellátási láncokban csökkent 

(Li, et al., 2019) 

 

 

 

 

(Shih, 2020)  

 

 

 

 

2010 Kína 

ritkaföldfémekre 

exportkvóták 

2011 Japán 

földrengés, 

árapályhullám 

2018 

Egyesült 

Államok, 

Kína 

kereskedelmi 

konfliktus 

2020 

Egyesült 

Királyság Brexit 
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Az előbb említett okokból kiinduló rövidülést a következő ábrán, 4 térképen keresztül 

szeretném illusztrálni, 4 különböző, fiktív ország esetében. A térképek saját szerkesztésűek, 

ahol a színes (fekete, piros, zöld és kék) alakzatok az országokat, fekete körök és nyilak a 

régebbi, hosszabb ellátási láncokat, míg a szaggatott nyilak és üres körök a jelenlegi, rövidebb 

ellátási láncokat jelöli.  

 

80. Ábra: Rövid ellátási láncok kialakulása 

Forrás: Saját szerkesztés  

 

Az 1. térképen a régebbi, hosszabb ellátási láncokat láthatjuk, amelyek az országokon átívelő, 

globális ellátási láncok. De ezek az ellátási láncok az idő múlásával rövidültek és alakultak át 

úgy, ahogy a 2. térképen is látható. 

Ebben az esetben megfigyelhető, hogy a piros ország két külföldi ellátási lánca megszakadt, 

helyette az országon belüli, másik két ellátási lánc szerepe nőtt; a piros ország harmadik ellátási 

lánca pedig egy közelebbi, külföldi céggel került szorosabb kapcsolatba. Ezzel azt szeretném 

megmutatni, hogy az ellátási láncok megszakadhatnak, ennek ellenére a külföldi országgal 

megmaradhat a kapcsolat, csak egy másik, közelebbre eső céggel alakul ki partnerség. Tehát 

rövidülés figyelhető meg mind partnerek számában és mind földrajzilag.  

A 3. térképen pedig a két fajta ellátási lánc látható, ahogy az idő múlásával változtak. Jól 

megfigyelhető, hogy mely cégek köré koncentrálódtak jobban az ellátási láncok és mely 

esetekben szakadtak meg a kapcsolatok. 
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Ha nem szeretnénk vállalni azt a kockázatot, hogy külföldről jöjjön be az áru, akkor mint a 

fekete ország esetében, ahogy a 4. térképen is látható, teljesen megszakíthatjuk az összes 

kapcsolatot a külföldi országokkal, jelen esetben ez a zöld, kék és piros országot jelentené. 

Ezzel a példával azt szeretném bemutatni, hogy a nemzetgazdaság szerepe nő, hiszen a belföldi 

ellátási láncok szerepe felértékelődik, és az ellátási láncok az országhatáron belülre húzódtak 

és így regionális ellátási láncokká rövidültek. A fekete ország esetében még megfigyelhető, 

hogy két régebbi ellátási lánc megmaradt. Lehet a cég úgy gondolta, hogy nem kell változtatni, 

nem leselkedik rájuk akkora veszély a hosszabb, belföldi ellátási lánc miatt.   

Összességében a 4. térkép mutatja be a kialakult ellátási láncokat. Ebben az esetben 

megfigyelhető, hogy a hosszabb ellátási láncok megmaradhatnak, illetve ha a vele járó 

kockázatokat nem szeretnénk vállalni, akkor kereshetünk új importőröket, partnereket a 

közelebbi területekről is. 

2.2.3 Ellátási lánc rövidülésének fontossága 

Az rövid ellátási lánc számos előnnyel rendelkezik a hosszabb ellátási láncokhoz képest. Ide 

sorolható, hogy a helyi termelőkkel való együttműködés során a kommunikációs problémák 

(időzónák, nyelvek, kultúrák közti különbségek) megszűnnek, a termelők magas minőséget 

versenyképes áron tudnak biztosítani, költséghatékonyabbak és ez a hazai termelés 

fejlődésében nagyfokú előre lépést jelent (Piparsania, 2020).  

A lokalizáltabb termelés növeli az ellátási lánc rugalmasságát, ellenálló képességét, átláthatóbb 

lesz és így a menedzselése is könnyebbé válik. (A globális ellátási láncok gyakran négy vagy 

öt szintet foglalnak magukban, az eredeti gyártóktól kezdve a TIER 1., 2., 3., beszállítókig stb. 

Gyakran nincsenek, vagy csak nagyon laza és közvetett kapcsolatok vannak a lánc élén álló 

OEM (angolul: Original Equipment Manufacturer, magyarul: eredeti eszköz, berendezés 

gyártója) és a Tier 4 vagy 5 szállítók között. A globális ellátási láncokban részt vevő legnagyobb 

vállalatok ügyvezető igazgatóinak 60 százaléka nincs tisztában az 1. szintű beszállítókon túli 

ellátási lánc folyamatokkal (McGee & Edgecliffe-Johnson, 2020). A láncon belüli termelésben 

kevesebb gazdasági szereplő vesz részt, felülvizsgálásuk, irányításuk egyszerűbbé válik (Free 

& Hecimovic, 2020), továbbá (Lofvers, 2020) alapján a rövidebb ellátási láncok a 

munkafolyamatokra tisztább rálátást nyújtanak.  

Mandel (2020) szerint a rugalmasabb, rövidebb ellátási láncok könnyebben tudnak reagálni az 

esetleges katasztrófákra, járványokra és gyorsabban a hirtelen változó piaci keresletre.  

Továbbá az ellátási láncok rövidülése nemcsak az ellátás biztonságát növelné, hanem a helyi 

munkahelyteremtést is segítené, növelheti az adóbevételeket, csökkentheti a kibocsátást és az 
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ökológiai lábnyomot is a termelés csökkenő szállítási volumen miatt (Jackson & Morrow, 

2020). 

2.2.4 Jelenlegi példa az ellátási lánc földrajzi rövidülésére  

Az ellátási lánc hosszú időn át, dinamikusan fejlődött, hogy a ma ismert formája kialakuljon. 

Különböző módon változott az alakjuk, méretük, konfigurációjuk és az, hogyan koordinálják, 

ellenőrzik és irányítják őket (MacCarthy, et al., 2016). Ennek az összetett rendszer fontossága 

akkor derül ki, ha már nem működik hatékonyan, illetve különböző akadályokba ütközik. Erre 

egy tökéletes példa, ami történt az idei évben, 2020-ban: a Wuhan városából kiinduló SARS-

Covid-19 vírus okozta pandémia, amely szinte teljesen lebénította a világunkat, ami számos 

problémát idézett elő.  

Köztük elsősorban Kínában megjelenő kínálati zavarok, amik a világ piacán és az összes 

szektorban érezhető volt. Ennek az az oka, hogy Kína a világ gazdaságának 16%-át adja és így 

a vállalatok 75%-a érzett zavarokat az ellátási láncokban (Fernandes, 2020). Ha egy nemzet 

ellátási láncaiban zavarok lépnek és a többi ellátási láncra átterjed, azt ’ellátási lánc ragály’-nak 

(supply-chain contagion) nevezzük (Baldwin & Weder di Mauro, 2020).  

A koronavírus járvány megszakította az értékláncokat, felgyorsította az ellátási láncok 

rövidülését (Stanojevic & Zakic, 2020) és a regionális ellátási láncok kialakulását (Hoekman, 

et al., 2020). Így a világjárvány után sok nemzetközi kereskedelem nem fog folytatódni, minden 

ország a belföldi forrásokat fogja felhasználni és/vagy a földrajzilag közeli partnerekben talál 

új importőröket (Stanojevic & Zakic, 2020). McKibbin (2020) szerint az utóbbira azért van 

szükség, mert a koronavírus okozta problémák megmutatták, hogy gazdaságilag nem jöhetnek 

létre különálló országok, minimális együttműködés kell a közegészségügy és a gazdasági 

területeken az országok között, hogy az ellátási láncok ne szakadjanak meg végleg és ha 

esetlegesen egy újabb katasztrófa fenyegetne, az országok egyből tudjanak segíteni egymáson. 

Így a vállalatok számára sokkal biztonságosabb lesz a rövidebb ellátási láncokon való termelés, 

ráadásul kevesebb kockázattal is fog járni.  

2.3 Elemzéseink során használt módszerek 

A dolgozatom során a földrajzi értelemben vett rövidülést szeretném vizsgálni OEC adatok 

alapján, év, export/ import szerint. Legjobb tudomásom szerint, - egy kivétellel - szinte senki 

nem foglalkozott ezzel a témával. Ezt az egy cikket a 2.2.2 Rövid ellátási láncok kialakulása 

résznél említem meg. Így az elemzéseink során gravitációs modellt és idősoros klaszterezést, 
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valamint egyes esetekben, a pontos eredmények elérése érdekében lineáris regressziót is 

alkalmaztunk.  

2.3.1 Gravitációs modell 

A jelenleg is folyamatosan kialakuló, rövid ellátási láncok megismerésében fontosnak tartjuk 

kideríteni, hogy a távolság hatása hogyan változott az évek alatt. Munkánk során a térbeli 

rövidülést kezdtük el vizsgálni, ahol feltételezzük, hogy bizonyos vállalatok telephelyei, 

székhelyei átköltöztek más régiókba, országokba a kedvezőbb feltételek miatt (pl. a rövid 

ellátási láncok miatt, ahol kevesebb a kockázat és több előnnyel rendelkezik, mint a hosszabb 

ellátási lánc). Ezt a földrajzi mobilitást a gravitációs modellel írható le (Greenwood & Hunt, 

2003). A gravitációs elmélet olyan kapcsolati elmélet, amely két vagy több pont között területi 

kapcsolatot a fizikában ismert gravitációhoz hasonlóan vizsgálja (Kosztyán, et al., 2019). Ezt 

az elméletet olyan területeken használják, ahol a földrajzi távolság fontos szerepet játszik és 

olyan társadalmi változások elemzésére szolgálhat, mint pl. a népesség vándorlása, termékek, 

pénz áramlása, az információ és forgalom mozgása (Neumanné V., 2014), esetünkben a cégek 

elköltözése. A távolság függ attól, hogy mit szeretnénk vizsgálni, lehet: km vagy idő, légvonal, 

közúti távolság stb.  

A (Kosztyán, et al., 2019) alapján szeretném a gravitációs modellt bemutatni, amely a newtoni 

egyetemes gravitációs törvényből (általános tömegvonzás törvényből) indul ki, ahol 

általánosságba véve: 

 𝐹𝑖,𝑗 : megmutatja i felől j felé irányuló áramlást 

   a gravitációs állandó, ami függ a tömegtől és az erőtől HEAD.2003 

  az erő egy mi és m j tömegpont* nagyságával egyenesen,  

 a két tömegpont közötti távolság, 𝑑𝑖,𝑗 négyzetével fordítottan arányos. 

Vagyis: 

𝐹𝑖,𝑗 = 𝛾
𝑚𝑖 𝑚𝑗 
𝑑𝑖,𝑗
2  

*Általános esetben a tömegpont ország, régió, megye, kistérség, város stb.  

Nemzetközi kereskedelem gravitációs modellje a kétoldalú kereskedelmi áramlást a partnerek 

gazdasági mérete és távolsága alapján határozza meg. Ebben az esetben a tömegpontok, amik 

lehetnek gazdasági (pl. GDP- vagy GNP-) adatok, már nem feltétlenül függnek össze egyenesen 
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arányosan az áramlás mértékétől, hanem a kitevők egy regressziós egyenlet együtthatói, 

amelyek (Neumanné V., 2014) alapján α és β értéke 1, valamint δ=2. 

𝑌𝑖,𝑗 = 𝛾
𝑚𝑖
𝛼𝑚𝑗

𝛽

𝑑𝑖,𝑗
𝛿

 

Általános esetben a tömegpontok több jellemzővel is leírhatók, ahol ꞵ és δ regressziós 

együtthatók: 

𝑌𝑖,𝑗 = 𝛽0 𝑑𝑖,𝑗 
−𝛿∏𝑚𝑖𝐼

𝛽𝐼

𝐼

∏𝑚
𝑗𝐽

𝛽𝐽

𝐽

 

Gyakran a gravitációs modell logaritmikus alakját is használják, és dummy változókat is 

rendelnek hozzá: 

ln 𝑌𝑖,𝑗 = ln 𝛽0 −  𝛿 ln 𝑑𝑖,𝑗 + ∑𝛽𝐼
𝐼

ln𝑚𝑖𝐼 +∑𝛽𝐽
𝐽

ln𝑚𝑗𝐽 + ∑𝛽𝑘
𝑘

𝐸𝑘 

A logaritmus változatban nem lehet nulla értékű sem a tömegpontok, sem a távolság. 

A gravitációs modell a vonzáskörzeti határok meghatározásához is alkalmas. Ebben az esetben 

feltételezzük, hogy a nagyobb gazdasági erővel rendelkező települések, régiók, országok 

vonzzák a körülöttük lévő kisebbeket, így a vonzáskörzetek központjába azok a települések, 

régiók, országok tartoznak, amelyeknek vonzása sokkal erősebb, mint a többié (Neumanné V., 

2014). 

2.3.2 Idősoros klaszterezés 

A Sardá-Espinosa (2018) alapján szeretném bemutatni az idősoros klaszterezést. 

A klaszterelemzés olyan művelet, amely csoportok létrehozásával foglalkozik, és ahol 

mindegyik csoportot klaszternek nevezzük. Ideális esetben ugyanannak a csoportnak minden 

tagja hasonlít egymásra, de a lehető legkülönbözőbb a többi csoporttagjaitól. A klaszterek 

jellemzői nincsenek egyesével meghatározva, minden klaszternek különböző, ezáltal a 

csoportok létrehozásához is több algoritmusra van szükség. Mindegyik algoritmus egy előre 

meghatározott módszert alkalmaz, hogy kiválassza, hogy mi a klaszter, hogyan mérhetők a 

hasonlóságok, hogyan lehet hatékonyan megtalálni a csoportokat stb.  

A klaszterezési algoritmusok különbözőek lehetnek attól függően, hogy miként kezelik az 

adatokat és a csoportok létrejöttét. Egyrészt beszélhetünk statikus adatokról, amikor az értékek 

nem változnak az idő múlásával, másrészt dinamikus adatokról, amikor igen. Előbbi esetében 

a klaszterezés 5 fő kategóriába sorolhatók: particionálás (vagy partíciós), hierarchikus, 
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sűrűségalapú, rácsalapú és modellalapú. Utóbbi esetében az idősorok egy általános dinamikus 

adatnak mondható. 

Az idősoros klaszterezést használják távolságmérésre is, ahol a klaszterek közötti távolságot 

mérik két idősoros csoport eltéréséből. Minél távolabb kerülnek egymástól a klaszterek, annál 

nagyobb lesz a köztük lévő távolság, azaz az eltérés.  
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3. ADATOK 

Forrásunk az OEC (The Observatory of Economic Complexity) adatbázis volt, ahol az összes 

megjelenő termékadatot vagy a SITC (angolul: Standard International Trade Classification, 

magyarul: Nemzetközi Kereskedelmi Osztályozás), vagy a HS (angolul: Harmonized System, 

magyarul: Harmonizált Rendszer) segítségével osztályozzák. A történeti SITC osztályozási 

adatokhoz (1962 - 2000) a The Center for International Data Robert Feenstra adatait használják 

fel. A legfrissebb adatokhoz (2001 - 2017) az UN COMTRADE által szolgáltatott adatokat 

használják. A webhelyen felhasznált összes HS adathoz (1995 - 2017) a BACI Nemzetközi 

Kereskedelmi Adatbázist használják. Az eredeti adatok az Egyesült Nemzetek Statisztikai 

Osztályától (COMTRADE) származnak, de a BACI csapata saját harmonizációs 

módszertanával tisztítja őket.  

Számomra a HS6 REV. 1992 (1995 - 2017) adatok voltak relevánsak, amik 

termékkereskedelem év és ország szerint voltak csoportosítva. Az adatok 21 kategóriába 

sorolhatók:  

1. Állati termékek 12. Lábbeli és fejfedő 

2. Növényi termékek 13. Kő és üveg 

3. Állati és növényi biotermékek 14. Értékes fémek 

4. Élelmiszerek 15. Fémek 

5. Ásványi termékek 16. Gépek 

6. Kémiai anyagok/termékek 17. Szállítás, közlekedés 

7. Műanyagok és gumik 18. Műszerek 

8. Állatbőr 19. Fegyverek 

9. Fa termékek 20. Egyéb/vegyes 

10. Papíráruk  21. Művészetek és régiségek 

11. Textíliák     
41. táblázat: OEC adatbázis alapján megismert termékkategóriák 

 

Ezeken a kategóriákon belül 3 alcsoport említhető meg, amelyek 2, 4 vagy 6 számjegyből 

állnak, attól függően milyen termék részletesség érdekel minket. (Minél több számkódból áll, 

annál több információt tudunk arról az adott termékről.)  

Példaként a következő felsorolásban a 17. Szállítás, közlekedés kategóriába tartozó, 2 

számjegyből álló alcsoportokat szeretném felsorolni: 

 86: Vasúti, villamos mozdonyok, gördülőállomány és ezek részei 

 87: Járművek; a vasúti vagy villamosvasúti járművek kivételével, valamint alkatrészei 

 88: Repülőgép, űrhajó és ezek részei 

 89: Hajók, csónakok és úszó szerkezetek 

https://oec.world/
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Ezek az alcsoportok tovább bonthatók 4 vagy 6 számjegyűvé is, ahogy a 6. ábrán is 

megfigyelhető: 

Annak érdekében, hogy a gráfot jobban megértsük, a következő felsorolásban meg szeretném 

mutatni, hogyan is értendő a kategóriákba tartozó alcsoportok. 

 17 – Szállítás, közlekedés (kategória) 

 88: Repülőgép, űrhajó és ezek részei (2 kódú alcsoport) 

 8804: Ejtőernyők (4 kódú) 

 880400: Ejtőernyők, ezek alkatrészei és tartozékai (6 kódú) 

Adatletöltéskor ilyen 6 számjegyből álló kódjaink voltak, amiket úgy aggregáltunk, hogy 

minden termék (év, export, import alapján) 2 kódú legyen. Ez kezdetben 102 milliónyi adatot 

jelentet, de aggregálás után majdnem 19 milliónyit.  Az elemzések során a 2 számjegyből álló 

kódok alapján dolgoztunk. 

A két kódból álló számjegyek és azok megnevezései a mellékletben (7. részben) találhatók! 
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81. Ábra: 17 – Szállítás, közlekedés kategóriába tartozó alcsoportok 

Forrás: Saját szerkesztés 
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4. ELEMZÉSEK 

Az ellátási láncok földrajzi rövidülését szeretném az elkövetkezőkben vizsgálni, azzal a 

feltételezéssel, hogy amennyiben a földrajzi rövidülés az ellátási láncokban megfigyelhető, az 

a bilaterális kereskedelmi kapcsolatokban is megmutatkozik, főleg olyan esetekben, amikor a 

termékbehozatal országokon is átível. Elemzéseinket idősoros klaszterezéssel és gravitációs 

modell segítségével végeztem el az előbb bemutatott OEC (The Observatory of Economic 

Complexity) adatok alapján, amely a 1995-2017-es intervallumban 21 termékfajtát foglal 

magába. Célom volt, hogy kiderítsem, mely iparágakban történtek földrajzi rövidülések. Az 

elemzéseket az elkövetkezendőkben szeretném bemutatni, amelyek módszerét Kosztyán (2019) 

alapján határoztuk meg. 

A vizsgálat során az ellátási láncot gráfként, hálózatként kezeljük. Az élek detektálása után 

nullmodellt használtunk, amely a gráfból véletlenül vett, súlyozott éleket a tényleges értékekhez 

hasonlítja. Számunkra a tiszta távolság kimutatása a cél, ezért szeretném megemlíteni, hogy a 

távolság szempontjából kétféle nullmodellt különböztetünk meg: véletlen (NG nullmodell), 

amely nem veszi figyelembe a távolságfüggést (véletlen értékek összeköttetése egymástól 

független), és a távolságfüggőt (Expert nullmodellt), amely igen. A távolságfüggés nem más, 

mint a két pont közötti áramlás erőssége (hálózat esetében az élek súlya) függ a két pont 

földrajzi távolságától. A két nullmodell látszatra különböző, de egymásból következnek. 

A következő nullmodellt Newmann és Girwan (2004) határozta meg a gráfokra (NG 

nullmodell): 

𝑤𝑖,𝑗~𝑃𝑖,𝑗
𝑁𝐺 =

𝑤𝑖
(𝑖𝑛)

𝑤𝑗
(𝑜𝑢𝑡)

𝐿
, 

ahol: 

 w a gravitációs modellből megismert m tömegpont gráfbeli megfelelője 

  𝑤𝑖,𝑗: i és j pont közti él súlya 

 a  𝑤𝑖,𝑗 áramlást a 𝑃𝑖,𝑗
𝑁𝐺  nullmodellhez hasonlítjuk 

 𝑤𝑖
(𝑖𝑛)
: j-edik pontba bejövő él súlya 

 𝑤𝑗
(𝑜𝑢𝑡)

: i-edik pontból kimenő él súlya 

 𝐿: élek száma (mivel nincsen távolságfüggés, az összes éllel osztunk) 

Ha földrajzilag jól meghatározhatók a csúcspontok, akkor két csúcspont között az élek 

valószínűsége függhet a két pont közötti távolságtól is (Expert, et al., 2011), így ezeket érdemes 

https://oec.world/
https://oec.world/
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a tényleges élsúlyokat becslő nullmodelleknél is figyelembe venni. Ilyen távolságfüggő 

nullmodell (Expert, et al., 2011) modellje, ahol a távolságfüggést egy 𝑓(𝑑𝑖,𝑗) függvénnyel 

helyettesítjük: 

𝑃𝑖,𝑗
𝐷𝐼𝑆𝑇 =

(𝑤𝑖
(𝑖𝑛))𝛼(𝑤𝑗

(𝑜𝑢𝑡))𝛽

𝑓(𝑑𝑖,𝑗)
 

Az Expert féle nullmodellben szereplő 𝑓(𝑑𝑖,𝑗) függvényt helyettesíthetjük a gravitációs modell 

függésével, vagyis 𝑑𝑖,𝑗
𝛿 -vel. 

Előbb megismert nullmodellek egyesítésével kapjuk meg a távolságfüggő nullmodellt: 

𝑤𝑖,𝑗~𝑃𝑖,𝑗
𝐸𝐶𝑂 = 𝛾

𝑚𝑖
𝛼𝑚𝑗

𝛽

𝑑𝑖,𝑗
𝛿

, 

ahol a δ az időbeli függést jelöli. 

Ezek alapján egy távolságfüggő nullmodellt használtunk, ahol ez a modell a gravitációs modell 

szerint használta a tömegpontokat, ami esetünkben az import és az export volt, de a gráfban a 

bejövő éleket (importot) és a kimenő éleket (exportot) jelentett. Így az alábbi képletet 

alkalmaztuk, kiegészítve, hogy mi több időszakot (t) vizsgáltunk: 

𝐹𝑖,𝑗𝑡 = 𝛾
(𝑤𝑖

[𝑖𝑛]
)
𝛼𝑡
(𝑤𝑗

[𝑜𝑢𝑡]
)
𝛽𝑡

𝑑𝑖,𝑗
𝛿 , 

ahol: 

 𝐹𝑖,𝑗: megmutatja i-edik ország felől a j-edik ország felé irányuló áramlást 

 𝐹𝑖,𝑗𝑡: i-edik országból j-edik országba, t-edik időszakban folyó kereskedés, ami egyben 

a kereskedelmi hálózatban (gráfban) lévő (i,j) él súlya  

 𝑤𝑖
[𝑖𝑛]

: import a t-edik időszakban, az i-edik országba, ami egyben a gráfban az i-edik 

pontba bejövő összes él súlyösszege 

 𝑤𝑗
[𝑜𝑢𝑡]

: export a t-edik időszakban a j-edik országból, ami egyben a gráfban a j-edik 

pontból kimenő összes él súlyösszege 

 𝑑𝑖,𝑗: két tömegpont közötti távolság 

 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿: regressziós paraméterek 

Az idősorok karakterisztikáinak lineáris regressziós megközelítései esetén különböző 

karakterisztikára számítunk. A megkapott görbékre fogunk lineáris regressziót illeszteni és a 



  

 

455 

 

lineáris regresszió 2 paramétere közül a meredekséget fogjuk klaszterezni. Ebben az esetben 

háromféle karakterisztikára számíthatunk: 

 

82. Ábra: Gravitációs modellből kapható görbék 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

ahol: 

1. esetben a távolságfüggés csökken 

2. stagnál 

3. távolságfüggés nő 

(Az ábra és a magyarázata között különbség figyelhető meg, mert a δ-t negatív értelemben 

értjük. Ha abszolút értékbe tesszük, akkor lesz az ábra és a magyarázata egyforma.) 

A gravitációs modell elvégzése után az alábbi görbét kaptuk meg: 
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83. Ábra: Távolságfüggés az összes termékre vonatkozóan 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A gravitációs modell képletében megismert δ negatív, abszolút értéke pedig az évek során 

tendenciózusan csökkent. Ez a tendencia globálisan is megfigyelhető, bár vannak olyan 

termékfajták, amelyeknél ez változatlan, például a 17-es számú termék: cukor, a 25-ös számú 

termék: só és a 39-es számú termék: műanyag termékek esetében.  

Az ábrán is látható, hogy a 2008-as világválságig az ellátási láncok hossza folyamatosan nőtt, 

majd a válság után csökkent. Ezek a változások a 2.2.2 Rövid ellátási láncok kialakulása című 

alfejezetben megismert okokra vezethetők vissza- 

A gravitációs modell által megkapott idősoros karakterisztikákat pedig klaszterezés 

segítségével csoportosítottuk. A vizsgálásra két féle módszert használtunk, hogy meg tudjuk 

állapítani, hogy a földrajzi rövidülés pontosan mely iparágakra jellemző. 

Az első módszerben az idősoros klaszterezés az Euklideszi távolság alapján történt. 

Sard´a-Espinosa (2018) alapján megismert idősoros klaszterezést kiegészítve, a két idősor 

közötti eltérést különféle távolságmérések számszerűsítik. Különböző klaszterek közti 

távolságot a Dynamic Time Warping (DTW), vagyis Dinamikus Időgörbítési távolság alapján 

mérik. A DTW távolság kiszámítása dinamikus programozási algoritmust tartalmaz, amely 

megpróbálja megtalálni az optimális vetemedési utat két sorozat között bizonyos korlátozások 

mellett (Sard´a-Espinosa, 2018). A DTW-t az euklideszi távolsághoz kapcsolódó korlátozások 

leküzdésére szokták használni. Az Euklideszi távolság a Manhattan mellett leggyakrabban 

használ távolságmérők egyike, amely csak azonos hosszúságú sorozatokra vannak 

meghatározva, és érzékenyek a zajra, a skálára és időeltolódásra.  
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A következő ábrán a DTW-t szeretném szemléltetni, amely bemutatja két minta x és y idősor 

közti változást. Ebben az esetben a sorozat kezdő és utolsó pontjának meg kell egyeznie, de 

más pontok időben változhatnak. 

 

84. Ábra: A DTW algoritmus által végrehajtott mintaillesztés két sorozat között 

Forrás: (Sard´a-Espinosa, 2018). 

 

A két idősor pontjai között lévő távolság az Euklideszi távolság. Ezeket a távolságokat 

hiararchikus klaszterezéssel dendrogram formájában illusztráljuk, ahogy a következő ábra is 

mutatja. A hierarchikus klaszterezés, egy olyan algoritmus, amely megpróbál hierarchiát 

létrehozni az egyes csoportok között, amelyekben a hierarchia szintjének, azaz a küszöbtáv 

növekedésével, a klaszterek egyesüléssel jönnek létre. 

 

85. Ábra: Idősoros klaszterezés (1) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A dendrogramon, a vízszintes tengelyen csoportosítva látjuk a termékeket, a függőleges 

tengelyen pedig a távolságot, küszöbtávot. A termékfajtákat az OEC adatok alapján 

csoportosítottuk, amelyek felsorolását a 4. Adatok bekezdésnél olvashatók.  A távolság esetében 
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folyamatosan növeltük a küszöbtávot, hogy minél jobban kirajzolódjanak az egyes klaszterek 

közti távolságok. Vagyis a dendrogram megmutatja, milyen messze vannak az egyes klaszterek: 

minél hosszabbak a küszöbtávok, annál stabilabbak. 

A dendrogram alapján 4 klasztert határoztunk meg a további, könnyebb elemzések érdekében. 

A csoportosítás az alapján történt, hogy hol célszerű a dendrogramot kettévágni. Döntésünk 

során figyelembe vettük, hogy ahol alacsony a küszöbérték, ott nagyon besűrűsödnek a 

termékek, nem stabilak és nehéz eldönteni, hogy milyen változások mennek végbe az évek 

folyamán. Ezzel szemben ahol a küszöbérték ugyanaz és a szakaszok is hosszúak, teljesen 

megfigyelhető a változás. Ezért esett az utóbbira a választásunk.  

A következő ábrán piros vonallal jelölöm azt, ahol „kettévágtuk” a dendrogramot. Ennek 

értelmében, számunkra a vonal feletti rész lesz hasznos, az lesz a klaszter, amelyekkel tovább 

foglalkozunk. 

 

86. Ábra: Idősoros klaszterezés (2) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A dendrogram alapján meghatározott 4 klaszter a következő ábrán látható, ahol megtudtuk, 

hogy 4-ből 3 esetben (1., 3. és 4. klasztereknél) a távolság csökken, vagyis negatív értelemben 

nő. A második klaszternél nincs távolság függés, vagy legalábbis az minimális. Mindegyik 

klaszterre nézve elmondható, hogy a távolságfüggés nagyon hektikusan változik. 
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87. Ábra: 4 klaszter 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Ezek alapján távolság csökkenés figyelhető meg: 

 az élelmiszeriparban (16- a hal vagy rákfélék, puhatestűek vagy egyéb gerinctelen 

víziállatok esetében),  

 vegyiparban (30- a gyógyszerészeti termékek, 35- albuminoid anyagok; módosított 

keményítők; ragasztók esetében, 37-fényképészeti vagy mozi termékek),  

 faiparban (44- fa és fatermékek; faszén esetében), papírgyártás területén (47- fából vagy 

más rostos cellulózból készült pép; papírhulladék, 49-nyomtatott könyvek, újságok, 

képek és egyéb nyomdai termékek esetében),  

 textiliparban (50- selyem, 59- textil szövetek; impregnált, bevont, burkolt vagy laminált; 

textil cikkek esetében),  

 fémiparban (73- vas- vagy acéltermékek, 81- fémekből készül áruk és 83- fém; 

különféle nem nemesfém termékek esetében),  

 szállítás területén (87- járművek; a vasúti vagy villamosvasúti járművek kivételével),  

 fegyverek területén (93- fegyverek és lőszerek; alkatrészei és tartozékai) 

  és egyéb termékek esetében (94- bútor; ágynemű, matrac, matractartó, párna és ehhez 

hasonló termékeknél). 

A másik módszerben a gravitációs modell által meghatározott karakterisztikákra, vagyis 

távolságfüggés időbeli függvényére lineáris regresszió modellt illesztettünk. Megpróbáltunk 

először 3 klasztert keresni és a (7. ábra szerint) karakterisztikák szerint növekvő, csökkenő és 

stagnáló függőségére szétbontani távolságfüggés karakterisztikáit. Ugyanakkor növekvő 

távolságfüggést a jelenlegi adatokon nem sikerült azonosítani, a lineáris regresszió együtthatói 

alapján klaszterezve két klasztert kaptunk, amely a következő, 12. ábrán láthatók. 

Az első klaszternél a stagnálás, a másodiknál pedig távolságcsökkenés (egyre kisebb lesz delta 

értéke) figyelhető meg. Így az utóbbi klaszter alapján bebizonyítottuk, hogy távolság csökkenés 

van, vagyis a távolság valóban rövidült a vizsgált időszak alatt. Ezek alapján priorizálva: 

textiliparban (16 esetben), az élelmiszeripar (8 esetben), nehéziparban (5 esetben), vegyiparban 

(4 esetben) és faiparban (1 esetben) figyelhető meg a rövidülés. 
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88. Ábra: 2 klaszter 

Forrás: Saját szerkesztés 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

A dolgozatom fő témája az ellátási láncok rövidülése, amely szerint kétféle rövidülést 

különböztetünk meg: 1) az ellátási láncban résztvevő partnerek számának csökkenése, 2) 

partnerek egymástól, egyre közelebb helyezkednek el, a köztük lévő földrajzi távolság csökken. 

Az utóbbival foglalkoztam részletesebben és határoztam meg célként a vizsgálatát. Annak 

érdekében, hogy átfogóan lássam a témát, megnéztem az ellátási láncok kialakulását, azok 

milyen okokból kezdtek el rövidülni. A rövid ellátási láncok kialakulásában a 2000-es évek 

elején tomboló SARS- vírus, 2008-as gazdasági válság, 2018-ban kezdődő, Kína és az Egyesült 

Államok közti kereskedelmi háború is szerepet játszott.  

Az ellátási láncok rövidülésével számos szakirodalom foglalkozott, viszont a legjobb 

tudomásom szerint, szinte senki (1 kivételével) nem vizsgálta empirikusan a rövidülést, csak az 

előnyeit térképezték fel. Így az ellátási láncok földrajzi rövidülését, azzal a feltételezéssel 

kezdtük el vizsgálni, hogy amennyiben a földrajzi rövidülés az ellátási láncokban 

megfigyelhető, az a bilaterális kereskedelmi kapcsolatokban is megmutatkozik, főleg olyan 

esetekben, amikor a termékbehozatal országokon is átível. Elemzéseinket idősoros 

klaszterezéssel és gravitációs modell segítségével végeztük el OEC (The Observatory of 

Economic Complexity) adatok alapján, amelyek 1995-2017-es intervallumban, 21 

termékfajtára volt adott. Célunk volt kideríteni, mely iparágakban történtek földrajzi 

rövidülések. 

A gravitációs modell által megkapott idősoros karakterisztikákat pedig klaszterezés 

segítségével csoportosítottuk. A vizsgálatra két féle módszert használtunk, hogy meg tudjuk 

állapítani, hogy a földrajzi rövidülés pontosan mely iparágakra jellemző. 1) Az idősoros 

klaszterezés az Euklideszi távolság alapján történt, amely szerint kiderült, milyen messze 

vannak egymástól az értékek, amelyeket egy dendrogramon keresztül szemléltettünk. Ezek 

alapján 4 klasztert határoztunk meg, amelyekből kiderült, hogy valóban megfigyelhető a 

rövidülés és az mely iparágakra jellemző. 2) A gravitációs modell által meghatározott 

karakterisztikákra lineáris regresszió modellt illesztettünk, amely során megpróbáltuk növekvő, 

csökkenő és stagnáló függőségére szétbontani. Viszont az utóbbi két esetben kaptunk csak 

eredményt, amelyből szintén megtudtuk mely iparágakra jellemző a rövidülés. Priorizálva: 

textiliparra, az élelmiszeriparra, nehéziparra, vegyiparra és faiparra.  

Miután kiderült, hogy az ellátási láncok földrajzi rövidülése valóban kimutatható és 

megállapítottuk mely iparágra jellemző, számos új célt tűztem ki magam elé, amelyek az 

https://oec.world/
https://oec.world/
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elkövetkezendőkben szeretnék vizsgálni. Érdekelne, milyen hálózati struktúrák jellemzik 

ezeket a hálózatokat. Az ellátási láncok földrajzi rövidülése vajon ebben az esetben 

robusztusabb lett? Esetleges pandémiákra jobban tud reagálni vagy szétesik? Ha egyes élek 

kiesnek milyen kockázattal járnak? Ez a földrajzi rövidülés magával vonja-e, hogy a partnerek 

számában változás történik, van-e köztük valamilyen kapcsolat?  
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7. MELLÉKLET 

Kategóriák Számok Alcsoport (2) Alcsoportok (4 vagy 6) 

1. 01 Állati termékek Élő állat 

 02 Állati termékek Hús és ehető belsőségek 

 03 Állati termékek 
Halak és rákok, puhatestűek és egyéb 

gerinctelen víziállatok 

 04 Állati termékek 
Tejtermékek; madártojás; természetes méz; 

ehető állati eredetű termékek 

 05 Állati termékek Állati eredetű termékek; máshol nem említett 

2. 06 Növényi termékek 
Élő fák és egyéb növények; hagymák, 

gyökerek; vágott virágok 

 07 Növényi termékek Zöldségek, bizonyos gyökerek és gumók 

 08 Növényi termékek 
Ehető gyümölcs és diófélék; citrusfélék vagy 

dinnyék 

 09 Növényi termékek Kávé, tea és fűszerek 

 10 Növényi termékek Gabonafélék 

 11 Növényi termékek Malomipari termékek; maláta, keményítők stb. 

 12 Növényi termékek 
Olajos magvak és gyümölcsök; különféle 

szemek, magvak és gyümölcsök 

 13 Növényi termékek Gyanta és más növényi nedv, kivonat 

 14 Növényi termékek 
Növényi fonóanyagok; máshol nem említett 

növényi termékek 

3. 15 
Állati és növényi 

biotermékek 
Állati vagy növényi zsírok és olajok 

4. 16 Élelmiszerek 
Hús, hal vagy rákfélék, puhatestűek vagy más 

gerinctelen víziállatok 

 17 Élelmiszerek Cukor és cukrászáru 

 18 Élelmiszerek Kakaó és kakaókészítmények 

 19 Élelmiszerek 
Gabonafélék, liszt, keményítő vagy 

tejkészítmények; cukrászsütemények termékei 

 20 Élelmiszerek 
Zöldségfélék, gyümölcsök, diófélék vagy más 

növényrészek 
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 21 Élelmiszerek Különféle ehető készítmények 

 22 Élelmiszerek Italok, szeszes italok és ecet 

 23 Élelmiszerek 
Élelmiszeripar, maradványai és hulladékai; 

elkészített állati takarmány 

 24 Élelmiszerek Dohány és feldolgozott dohánypótlók 

5. 25 Ásványi termékek 
Só; kén; földek, kő; vakolóanyagok, mész és 

cement 

 26 Ásványi termékek Ércek, salak és hamu 

 27 Ásványi termékek 
Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és 

desztillációs termékek 

6. 28 
Kémiai anyagok/ 

termékek 

Szervetlen vegyszerek; nemesfémek szerves és 

szervetlen vegyületei 

 29 
Kémiai anyagok/ 

termékek 
Szerves vegyszerek 

 30 
Kémiai anyagok/ 

termékek 
Gyógyszerészeti termékek 

 31 
Kémiai anyagok/ 

termékek 
Trágyák 

 32 
Kémiai anyagok/ 

termékek 

tanninok és származékai; színezékek, 

pigmentek 

 33 
Kémiai anyagok/ 

termékek 

Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, kozmetikai 

vagy WC-készítmények 

 34 
Kémiai anyagok/ 

termékek 

Szappan, szerves felületaktív anyagok; mosás, 

kenés, polírozás esetében 

 35 
Kémiai anyagok/ 

termékek 

Albuminoid anyagok; módosított keményítők; 

ragasztók; enzimek 

 36 
Kémiai anyagok/ 

termékek 

Robbanóanyagok; pirotechnikai termékek; 

gyufák; piroforos ötvözetek 

 37 
Kémiai anyagok/ 

termékek 
Fényképészeti vagy mozi termékek 

 38 
Kémiai anyagok/ 

termékek 
Máshol nem említett vegyi termékek. 

7. 39 Műanyagok és gumi Műanyagok és ezekből készült áruk 

 40 Műanyagok és gumi Gumi és ebből készült áruk 
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8. 41 Állatbőr Nyers bőr és bőr 

 42 Állatbőr 
Bőráruk; nyergek és hámok; utazási cikkek, 

kézitáskák 

 43 Állatbőr 
Szőrme és műszőrme; ezekből készült 

termékek 

9. 44 Fa termékek Fa és fatermékek; faszén 

 45 Fa termékek Parafa és parafatermékek 

 46 Fa termékek 
Szalmából, eszpartóból vagy más fonásból 

készült termékek; kosár- és fonottmunka 

10. 47 Papíráruk Fa cellulóz vagy más rostos cellulóz anyag 

 48 Papíráruk 
Papír és karton; cikkek papírpépből, papírból 

vagy kartonból 

 49 Papíráruk 
Nyomtatott könyvek, újságok, képek és egyéb 

nyomdai termékek 

11. 50 Textíliák   Selyem 

 51 Textíliák   
Gyapjú, finom vagy durva állati szőr; lószőr 

fonal és szövet 

 52 Textíliák   Pamut 

 53 Textíliák   
Növényi textilszálak; papírfonal és szövött 

szövet papírfonalból 

 54 Textíliák   Mesterséges szálak 

 55 Textíliák   Mesterséges vágott szálak 

 56 Textíliák   
Vatta, nemez és nem szőtt szövet, speciális 

fonalak; zsineg, kötél, kötelek 

 57 Textíliák   Szőnyegek és egyéb textil padlóburkolatok 

 58 Textíliák   
Szövetek; speciális szövött szövetek, csomózott 

textilszövetek, csipkék, kárpitok, díszek 

 59 Textíliák   
Textil szövetek; impregnált, bevont, burkolt 

vagy laminált; textil cikkek 

 60 Textíliák   Szövetek; kötött vagy hurkolt termékek 

 61 Textíliák   
Ruházat és ruházati kiegészítők; kötött vagy 

hurkolt termékek 
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 62 Textíliák   
Ruházat és ruházati kiegészítők; kötött vagy 

hurkolt termékek 

 63 Textíliák   
Textilek, készáruk; készletek; kopott ruházat és 

textiláruk; rongyok 

12. 64 Lábbeli és fejfedő 
Cipő; lábszárvédők és hasonlók; az ilyen cikkek 

részei 

 65 Lábbeli és fejfedő Fejfedő és részei 

 66 Lábbeli és fejfedő 
Esernyők, napernyők, sétabotok, botok, ostorok 

és ezek részei 

 67 Lábbeli és fejfedő 

Toll és pehely, előkészítve; és tollból vagy 

pehelyből készült áruk; művirágok; cikkek 

emberi hajból 

13. 68 Kő és üveg 
Kő, gipsz, cement, azbeszt, csillám vagy 

hasonló anyagok 

 69 Kő és üveg Kerámia termékek 

 70 Kő és üveg Üveg és üvegáruk 

14. 71 Értékes fémek 

Természetes, tenyésztett gyöngy; drágakövek, 

féldrágakövek; nemesfémek, nemesfémmel 

plattírozott fémek és ezekből készült áruk; 

ékszerutánzatok; érmék 

15. 72 Fémek Vas és acél 

 73 Fémek Vas- vagy acéltermékek 

 74 Fémek Réz és ebből készült áruk 

 75 Fémek Nikkel és ebből készült áruk 

 76 Fémek Alumínium és ebből készült áruk 

 77 Fémek - 

 78 Fémek Ólom és ebből készült áruk 

 79 Fémek Cink és ebből készült áruk 

 80 Fémek Ón és ebből készült termékek 

 81 Fémek 
Fémek; máshol nem említett termékek, cermet 

és ebből készült áruk 

 82 Fémek 
Szerszámok, eszközök, evőeszközök, kanalak 

és villák nem nemesfémből; részei 
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 83 Fémek Fém; különféle nem nemesfém termékek 

16. 84 Gépek 
Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus 

berendezések; ezek részei  

 85 Gépek 
Elektromos gépek és berendezések és ezek 

alkatrészei; hangrögzítők 

17. 86 Szállítás, közlekedés 
Vasúti, villamos mozdonyok, gördülőállomány 

és ezek alkatrészei 

 87 Szállítás, közlekedés 
Járművek; a vasúti vagy villamosvasúti 

járművek kivételével, valamint alkatrészei 

 88 Szállítás, közlekedés Repülőgép, űrhajó és ezek részei 

 89 Szállítás, közlekedés Hajók, csónakok és úszó szerkezetek 

18. 90 Műszerek 
Optikai, fényképészeti, operatőr, mérő, 

ellenőrző, orvosi eszközök 

 91 Műszerek Órák és alkatrészeik 

 92 Műszerek 
Hangszerek; az ilyen termékek alkatrészei és 

tartozékai 

19. 93 Fegyverek Fegyverek és lőszerek; alkatrészei és tartozékai 

20. 94 Egyéb/vegyes 
Bútor; ágynemű, matrac, matractartó, párna és 

ehhez hasonló termékek 

 95 Egyéb/vegyes 
Játékok, játékok és sporteszközök; alkatrészei 

és tartozékai 

 96 Egyéb/vegyes Különböző termékek 

21. 97 
Művészetekés 

régiségek 

Művészeti alkotások; gyűjtői darabok és 

régiségek 
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1. BEVEZETÉS 

A vállalatok működésében a beruházási döntések mellett fontos szerepet játszanak a 

finanszírozási döntések, vagyis a pénzügyi források megszerzésére irányuló döntések is. Az 

egyes forrás fajták eltérő feltételekkel állnak a vállalkozások rendelkezésére, így eltérő a 

vállalatok vagyoni, pénzügyi helyzetére gyakorolt hatása is.  

A vállalatok forrásainak megoszlásával, tehát a vállalatok tőkeszerkezetével foglalkoznak a 

tőkeszerkezeti elméletek. A modern tőkeszerkezeti elméletek szerint a vállalatok piaci értékét 

a beruházási döntések mellett a finanszírozási döntések is befolyásolják, tehát a vállalat piaci 

értékének maximalizálása céljából érdemes az optimális tőkeszerkezetet megközelítve 

működtetni a vállalatot.  

Dolgozatomban négy európai ország: Anglia, Hollandia, Magyarország és Németország 

nagyvállalatain keresztül vizsgálom a tőkeszerkezeti elméletek gyakorlati megvalósulását, úgy 

hogy közben figyelembe veszem az országra jellemző pénzügyi közvetítő rendszer jellegét.  
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2. SZAKIRODALOM 

2.1 Vállalatfinanszírozás és tőkestruktúra 

A vállalatok létrehozásának alapvető célja, hogy annak működéséből nyereséget lehessen 

realizálni. A gazdálkodó szervezet beindításához, működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez 

azonban pénzügyi forrásokra van szükség. Így a vállalat életében a beruházási döntések mellett 

a finanszírozási döntéseknek is nagy szerepe van. Finanszírozási döntések alatt azt a 

tevékenységet értjük, amellyel a vállalat megteremti, illetve felhasználja a pénzügyi forrásokat. 

(Tóth, et al., 2017) 

A finanszírozási források között megkülönböztetünk belső finanszírozást, amikor a vállalat a 

megtermelt forrásokat forgatja vissza a működésébe, és külső finanszírozást, amely során a 

források a vállalaton kívülről érkeznek. A másik csoportosítási mód saját tőkét (saját 

finanszírozás) és idegen tőkét (idegen finanszírozás) különböztet meg. Idegen tőkének 

nevezzük az átmenetileg rendelkezésre álló külső forrásokat, melyek hitelviszonyt testesítenek 

meg, míg az új befektető, részvényes által hozott külső forrás a vállalat saját tőkéjévé, a 

befektető pedig a vállalat tulajdonosává válik.(Tóth, et al., 2017) 

Az idegen tőkéből történő finanszírozásnak számos különböző formája van. Vecsenyi (2017) a 

legismertebb hitelviszonyt megtestesítő finanszírozási formák közé sorolja a szállítói tartozást, 

a vevői előfinanszírozást, a hitelt és kölcsönt, a váltót, illetve a kötvényeket is. Ezek közül 

általában a hitelt, a kölcsönt és a kötvénykibocsátást soroljuk a tartós finanszírozási eszközök 

közé. 

Azt, hogy a vállalkozás hogyan kombinálja a finanszírozási alternatívákat, tehát, hogy milyen 

összegben és arányban finanszírozzák a vállalkozás vagyonát a tulajdonosai, részvényesei és a 

hitelezők a tőkeszerkezet mutatja meg. (Sóvágó, 2007) 

Tőkeáttételről akkor beszélünk, amikor a vállalat nem pusztán saját tőkével finanszíroz, hanem 

igénybe vesz idegen tőkét is. Ilyenkor ugyanis a tőkeszerkezet átstrukturálódása megy végbe. 

A tőkeáttétel mérésére nincs egy általánosan elfogadott képlet, hanem több különböző 

mutatószámot használnak, mint például eladósodottsági mutatókat (hosszú és rövid távú), az 

idegen és a saját források összevetését vagy az idegen tőke viszonyítását az összes eszközhöz. 

(Zéman & Béhm, 2017) 

A vállalat tőkeszerkezete a vállalat piaci értékét is befolyásolja, így a vállalat értékének 

maximalizálása szempontjából is jelentős. Az optimális tőkeszerkezet (ami mellett a vállalat 
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értéke maximális) meghatározására számos különböző elmélet létezik, melyeket sok egyéb 

tényező is befolyásol. 

2.2 Hagyományos megközelítés 

A különböző finanszírozási alternatívák tőkeköltsége eltérő lehet, amit a finanszírozási 

döntéseknél figyelembe kell venni. A tőkeszerkezeti elméletek és a hitelfelvételi politika 

hagyományos álláspontja szerint a vállalat célja a súlyozott átlagos tőkeköltség (a vállalat 

összes értékpapírjának várható hozama) minimalizálása, mely az álláspont szerint egyenértékű 

a piaci érték maximalizálásával. (Brealey & Myers, 2011) 

Az 89. ábra szemlélteti a hagyományos megközelítés alapján meghatározott optimális 

tőkeszerkezetet. Az ábrán használt jelölésekkel (illetve ha vállalat piaci értéke: V=D+E) a 

súlyozott átlagos tőkeköltséget a következő képlettel határozhatjuk meg: 

𝑟𝐴 = 
𝐷

𝑉
𝑟𝐷 +

𝐸

𝑉
𝑟𝐸 

A hagyományos megközelítés érvelése arra épül, hogy a vállalati hitel olcsóbb, mint a 

magánszemélyek kisösszegű hitele, hiszen utóbbiban relatíve magasak a kezelési költségek. 

Ebből kiindulva létezik egy olyan kisbefektetői kör, akik hajlandóak felárat fizetni azoknak a 

vállalatoknak a részvényeiért, amelyek tőkeáttétellel működnek, így a saját tőke várható 

hozama kezdetben a tőkeáttétel növekedésénél lassabban növekszik. A lassabban növekedő 

saját tőke hozam pedig a súlyozott átlagos tőkeköltség csökkenését eredményezi. Ha a vállalat 

azonban a részvényesei szerint túl sok hitelt vesz fel, akkor kockázatossá válik, és nagyobb 

ütemben kezd el növekedni a saját tőke várható hozama, ami a súlyozott átlagos tőkeköltség 

emelkedéséhez vezet. (Brealey & Myers, 2011) 



  

 

479 

 

 
89. ábra: A hagyományos megközelítés optimális tőkeszerkezete 

Forrás: Saját szerkesztés Brealey & Myers (2011) alapján  
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A hagyományos megközelítés hibája, hogy olyan feltételezésekkel él, amelyek a gyakorlatban 

nem állják meg a helyüket (Brealey & Myers, 2011): 

 a működési jövedelem konstans, nem függ a tőkeszerkezettől 

 a részvényesek által megkövetelt hozam nem emelkedik, ha nő a tőkeáttétel 

 vállalat üzleti kockázata állandó 

 csak két finanszírozási alternatíva létezik: közönséges részvény és hitel. 

2.3Modigliani és Miller tételei 

1958-ban jelent meg Modigliani és Miller cikke, amely úttörőnek számított a tőkeszerkezeti 

elméletek között. Két tételt fogalmaztak meg, melyek érvényességéhez számos feltételt 

állítottak fel: 

 nincsenek adók  

 a pótlólagos hitelfelvétel nincs hatással a már létező adósságállományra 

 nincsenek tranzakciós költségek 

 a piaci szereplők információ ellátottsága azonos 

 a vállalat a finanszírozási tőkéhez hitelfelvétellel vagy részvénykibocsátással jut 

 a pénzáramlások örökjáradék jellegűek. (Krénusz, 2005) 

Modigliani és Miller I. tétele azon alapul, hogy a befektetők és a vállalatok ugyanolyan kamatra 

vehetnek fel és nyújthatnak hitelt, így a befektetők számára közömbös, hogy a vállalat 

tőkeáttétellel vagy anélkül működik. Az I. tétel kimondja, hogy tökéletes piacon a vállalat 

tőkeszerkezetének megválasztása nem befolyásolja a vállalat piaci értékét, mert az csak a 

beruházási döntésektől függ. (Brealey & Myers, 2011) 

A 90. ábra szemlélteti Modigliani és Miller II. tételét, amely szerint az idegen tőke / saját tőke 

hányados növekedésével arányosan nő a vállalat részvénytőkeköltsége. Amíg a vállalat 

tőkeáttétele alacsony és a hitelek szinte kockázatmentesek, addig a részvények várható hozama 

dinamikusabban nő, míg az eladósodottság növekedésével a saját tőke várható hozamának 

növekedési üteme lelassul. (Brealey & Myers, 2011) 
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90. ábra: Modigliani és Miller II. tételének ábrázolása 

Forrás: (Brealey & Myers, 2011, p. 501) 

 

Modigliani és Miller tételeit azok miatt a feltevések miatt illették kritikával, melyek nélkül a 

tételek érvényüket vesztik: 

 Tökéletes piacot feltételez, de a valóságban a tőkepiacok „csak” jól működnek, nem 

tökéletesen. A piaci tökéletlenségek következménye, hogy a magánszemélyek nem 

tudnak olyan feltételekkel hitelt felvenni, mint a vállalatok, számukra a hitelfelvétel 

jóval költségesebb. Ezen alapul a hagyományos megközelítés érvelése. (Brealey & 

Myers, 2011) 

 Az I. tétel akkor is meghiúsulhat, ha a vállalat képes egy új pénzügyi szolgáltatást (vagy 

egy régi pénzügyi szolgáltatást olcsóbban) nyújtani, amely jobban kielégíti a 

befektetők igényeit. A vállalatoknak tehát az értékpapírjaik pénzáramlását úgy kell 

kialakítaniuk, hogy az kedvezőbb legyen a befektetőknek. (Brealey & Myers, 2011) 

2.4 Befolyásoló tényezők 

A modern tőkeszerkezeti modellek nem vetik el Modigliani és Miller tételeit, hanem 

bonyolítják azokat úgy, hogy az eddig figyelmen kívül hagyott tényezők hatásait is számításba 

veszik. (Brealey & Myers, 2011) 

Modigliani és Miller által figyelmen kívül hagyott tényezők: 

 adók 

 pénzügyi nehézségek költségei  
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 csődköltség 

 érdekkonfliktusok 

 információs problémák. 

2.4.1 Az adók hatása 

A vállalatok szemszögéből a hitel előnye, hogy az utánuk fizetendő kamat a társasági adó 

fizetése előtt kerül elszámolásra, így a hitelezőknek fizetett kamat vállalati szinten megmenekül 

az adófizetés elől. Ezt nevezzük adómegtakarításnak. Mértéke a társasági adókulcs nagyságától 

függ. (Brealey & Myers, 2011) 

Modigliani és Miller I. tétele az adómegtakarítás figyelembe vételével: 

Vállalat értéke = Tisztán saját tőkéből történő finanszírozás melletti érték  

+ Adómegtakarítás jelenértéke 

Az adómegtakarítás számításakor figyelembe kell venni azonban a vállalat hitelképességét is, 

hiszen nem használható ki az adómegtakarítás, ha nincs elegendő nyereség, vagy a vállalat nem 

tervez folyamatosan hitelt felvenni. (Brealey & Myers, 2011) 

2.4.2 A pénzügyi nehézségek költségeinek hatása 

A befektetőknek, akik tőkeáttételes vállalatokba fektetnek be, tisztában kell lenniük azzal a 

kockázattal, hogy a vállalat fizetésképtelensége esetén költségek merülnek fel (pl. 

vagyonfelügyelő díja, ügyvédi munkadíj, eljárási illeték), melyeket pénzügyi nehézségek 

költségeinek nevezünk. Ezeket a költségeket a részvényesek korlátozott felelőssége miatt a 

hitelezők viselik. A hitelezők, azonban számolnak az esetleges költségekkel, ezért a 

tőkeáttételes vállalatoktól magasabb kamatot követelnek, amíg még a vállalat tud fizetni. Így 

befolyásolják a pénzügyi nehézségek költségei a vállalat piaci értékét. (Brealey & Myers, 2011) 

Vállalat értéke = Tisztán saját tőkéből történő finanszírozás melletti érték  

+ Adómegtakarítás jelenértéke  

- pénzügyi nehézségek költségeinek jelenértéke 

Az adók és a pénzügyi nehézségek hatásait foglalja össze a tőkeszerkezet választásos elmélete 

(trade-off theory), mely szerint a vállalat piaci értéke maximalizálható az optimális hitelarány 

megválasztásával. Az elmélet szerint, amikor egy vállalat növeli tőkeáttételét, akkor kezdetben 

az adómegtakarítás jelenértéke magasabb, mint a pénzügyi nehézségek költségeinek 

jelenértéke, azaz a vállalat piaci értéke magasabb, mint ha tőkeáttétel nélkül működne. A túl 

magas hitelarány azonban nagyobb mértékben növeli a pénzügyi nehézségek költségeit, mint 
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az adómegtakarítást, így a vállalat piaci értéke csökkeni fog. A 91. ábra illusztrálja a 

tőkeszerkezet választásos elméletét. (Brealey & Myers, 2011) 

 

91. ábra: A vállalat értéke az adók és a pénzügyi nehézségek költségeinek figyelembe vételével 

Forrás: (Brealey & Myers, 2011, p. 527) 

 

A pénzügyi nehézségek költségei eltérő mértékű veszteségeket okoznak a vállalatokban, attól 

függően, hogy az eszközállományuk nagyobb részét milyen javak teszik ki. Azoknál a 

vállalatoknál jelentősebb a veszteség, amelyek legnagyobb részét immateriális javak teszik ki, 

mert ezek értékesítése nehezebb, hiszen gyakran csak a vállalat részeként értékesek. Az 

optimális hitelarány megválasztásakor tehát érdemes figyelembe venni, hogy mekkora károkat 

okozhatnak az esetleges pénzügyi nehézségek költségei. (Brealey & Myers, 2011) 

Csődköltség 

A csőd egy jogi eljárás, melynek célja a vállalat fizetőképességének visszaállítása. Az eljárás 

alatt a vállalatnak lehetősége van megegyezni a hitelezőivel. Az eljárásnak azonban vannak 

költségei (pl. vagyonfelügyelő díja), melyeket összefoglalva csődköltségeknek nevezünk. 

(Brealey & Myers, 2011) 

Érdekkonfliktusok költségei 

A részvényesek és a hitelezők érdekkonfliktusai kiéleződnek, amikor a vállalat pénzügyileg 

nehéz helyzetbe kerül. Mindkét csoport a saját értékpapírjai piaci értékét növelné, hogy a másik 

fél viselje a pénzügyi nehézségek költségeit. Ezek az érdekkonfliktusok költségesek, mert rossz 

beruházási döntésekhez vezethetnek, melyek nem segítik ki a vállalatot a fizetésképtelenségből. 
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Az érdekkonfliktusok két tipikus példája a kockázat áthárítása és a tőkebevonás elmulasztása. 

(Brealey & Myers, 2011) 

1. Kockázat áthárítása: A növekvő üzleti kockázat a részvényeseknek kedvez, mert a 

kockázatot a hitelezők viselik. Ebből kifolyólag pénzügyi nehézségek esetén a 

részvényeseknek érdekében áll a magas kockázatú, akár negatív nettó jelenértékű 

beruházásokat is megvalósítani, mert a sikertelenség költségét a hitelezők, az esetleges 

haszon nagy részét pedig a részvényesek viselik. (Brealey & Myers, 2011) 

2. Tőkebevonás elmulasztása: A részvényeseknek nem áll érdekében új tőkét bevonni a 

vállalatba hiába tudnának abból pozitív nettó jelenértékű beruházást megvalósítani (ami 

kedvezne a vállalatnak), mert a haszon megoszlik a részvényesek és a hitelezők között 

és a részvényesek nyeresége alacsonyabb lesz, mint az újonnan bevont tőke. (Brealey 

& Myers, 2011) 

2.4.3 Információs problémák 

A vállalatok működéséből adódó információs aszimmetria is hatással lehet a vállalat piaci 

értékére. A vállalat vezetői részletesebb és pontosabb információkkal rendelkeznek a vállalat 

működéséről, beruházási lehetőségeiről, illetve kockázatairól, így helyesebben képesek 

megítélni a vállalat értékét, mint a befektetők. Az információs aszimmetriát középpontba állító 

elméleteket három kategóriába sorolhatjuk (Krénusz, 2007): 

- jelzésérték modell 

- kockázatkerülésen alapuló modell 

- hierarchia elmélet. 

Jelzésérték modell 

Az információs aszimmetria miatt a befektetők a vállalatvezetők döntéseiből kénytelenek a 

vállalat helyzetére következtetni és az egyes döntésekből információkat leszűrni. Ilyen döntés 

például az osztalék csökkentése, mely a vállalat nehéz pénzügyi helyzetére utal, így negatívan 

hat a vállalat piaci értékére. A tőkeszerkezet megválasztásából a befektetők azon a logika 

mentén gyűjtenek információt, hogy az alacsonyabb minőségű vállalatok a csőd magasabb 

kockázata miatt nem vesznek fel nagy arányban hitelt. Ebből kiindulva a befektetők a magasabb 

tőkeáttételt a magasabb minőség jelzéseként értelmezik. (Krénusz, 2007) 
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Kockázatkerülésen alapuló modell 

Az elmélet szerint, ha a vállalatvezető növeli a vállalat tőkeáttételét, akkor csökken a jóléte a 

vállalat részvényeinek kockázatnövekedése miatt. Ennek köszönhetően a vállalatvezető nem 

szívesen növeli a hitelek arányát. A magas minőségű vállalatoknál azonban kevésbé csökken a 

jólét a tőkeáttétel növekedésével, így a befektetők a magas tőkeáttételt a magas minőséggel 

azonosítják. (Krénusz, 2007) 

Hierarchia elmélet 

A hierarchia elmélet kiindulópontját is az információs aszimmetria jelenti. Az elmélet szerint a 

befektetők alulértékelik a részvényeket, mert nincsenek tisztában a vállalat beruházási 

lehetőségeivel. A befektetők a részvénykibocsátást rossz jelnek veszik, és ezáltal alulértékelté 

válnak a részvények. A vállalatvezetők védik a régi részvényesek érdekeit, ezért vonakodnak 

az új részvények kibocsátásától és inkább hitelfelvétellel finanszíroznak. A hierarchia elmélet 

szerint tehát a vállalatok a beruházásokhoz szükséges forrásokat az alábbiak szerint választják 

meg (Krénusz, 2007): 

1. Először a belső finanszírozást választják, mert ez a legolcsóbb. 

2. Az osztalék hirtelen változását igyekeznek elkerülni.  

3. Ha külső forrás bevonása szükséges, akkor a vállalat először hitelt vesz fel, majd 

különböző hibrid értékpapírokkal finanszíroz, és csak a legvégső esetben bocsát ki 

részvényt. 

Az elmélet nem magyarázza azonban, hogy a vezetők miért nem próbálják feloldani az 

információs aszimmetriát, enyhítve ezzel annak hatásait és vonzóbbá téve a 

részvénykibocsátást. (Krénusz, 2007) 

2.5 Pénzügyi közvetítő rendszerek 

Ahhoz, hogy a pénz a gazdaság szereplői között áramolni tudjon közvetítőre van szükség. A 

közvetítők összegyűjtik a háztartások, illetve a gazdaság egyéb szereplőinek megtakarításait, 

melyekből kielégíthetők más gazdasági szereplők finanszírozási igényei. Az alapján, hogy 

milyen intézmények töltik be jellemzően a közvetítői szerepet, megkülönböztetünk banki és 

piaci alapú pénzügyi közvetítő rendszert. (Erdős & Mérő, 2016) 
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2.5.1 Banki alapú pénzügyi közvetítő rendszer 

A kontinentális Európában elterjedt a banki alapú pénzügyi közvetítő rendszer, melyekben a 

bankok központi szerepet foglalnak el. A magánszemélyek elsősorban a biztonságos 

bankbetétekben helyezik el a megtakarításaikat, a vállalatok pedig külső forrás bevonására a 

banki hiteleket választják a tőkepiaci finanszírozással szemben. Ennek a rendszernek a 

legjelentősebb képviselői közé tartozik például Németország és Ausztria. Magyarország, volt 

szocialista országként szintén a banki alapú országok közé sorolható, hiszen a szocialista 

rendszer alatt nem létezett a tőkepiac, és annak kialakítása csak a rendszerváltás után 

kezdődhetett meg. A tőkepiacok kialakítása azonban lassú folyamat, így a pénzügyi közvetítő 

szerepét leginkább a bankok töltik be. (Erdős & Mérő, 2016) 

2.5.2 Piaci alapú pénzügyi közvetítő rendszer 

Azokban az országokban, ahol a pénzügyi közvetítő rendszer piaci alapú, ott a bankok szerepe 

alacsonyabb, hiszen a magánszemélyek kockázatvállalási hajlandósága magasabb, így a 

megtakarításaiknak csak kisebb részét helyezik el bankbetétekben és előnyben részesítik a piaci 

befektetési lehetőségeket. Ennek megfelelően megnövekszik az intézményi befektetők (pl.: 

biztosítok, nyugdíjpénztárak) súlya. A vállalatok forrásbevonása is gyakrabban történik a 

tőkepiacról kötvény vagy részvény formájában. Ez a rendszer leginkább az angolszász 

országokra (Amerikai Egyesült Államok, Anglia, Hollandia) jellemző. (Erdős & Mérő, 2016) 
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3 KUTATÁSI TERV 

Kutatásomban európai vállalatok példáján keresztül szeretném megvizsgálni, hogy a 

tőkeszerkezeti modellek, hogyan jelennek meg a gyakorlatban, illetve, hogy eltérőek-e az egyes 

országok pénzügyi közvetítő rendszerének jellegétől. 

3.1 Az adatbázis és a felhasznált adatok bemutatása 

Kutatásomhoz az adatokat az Amadeus adatbázisból gyűjtöttem, amely 21 millió vállalatról 

szolgáltat adatot Európa szerte. (Bureau van Dijk, dátum nélk.) 

A kutatásom során négy ország vállalataira koncentráltam: Anglia, Hollandia, Magyarország 

és Németország. Az országok kiválasztásakor elsősorban az adott országra jellemző pénzügyi 

közvetítő rendszer jellegét vettem figyelembe, hiszen fontos volt, hogy a banki alapú 

(Magyarország, Németország) és a piaci alapú (Anglia, Hollandia) pénzügyi közvetítő 

rendszerű országok vállalatairól is rendelkezzem adattal.  

Másodsorban figyelembe vettem az egyes országok vállalati adóterhét, és úgy igyekeztem 

választani, hogy azok lényegesen eltérjenek egymástól. A társasági adó mértéke Európa szerte 

Magyarországon a legalacsonyabb, mindösszesen 9%. Ezzel szemben az Egyesült 

Királyságban 19%, Hollandiában sávos adózással 19% és 25%, míg Németországban jóllehet 

a társasági adó mértéke 15%, de a társasági jövedelemadó a szolidaritási pótlékkal és az 

iparűzési adóval mintegy 30%-os adóterhet jelent. (Európai Unió, dátum nélk.) 

Mivel az adatok letöltésének napján az adatbázis még nem tartalmazta teljes körűen a 2019-es 

évre vonatkozó vállalati adatokat, így a hipotéziseim vizsgálatához elsősorban a 2018-as 

adatokat használom, de használok 2017-es adatokat is azokban az esetekben, amikor a 

számításokhoz átlagos értékre van szükség. Ilyenkor a 2017-es és 2018-as adatok számtani 

átlagát veszem, hiszen a 2017-es záróadat megegyezik a 2018-as nyitó adattal, vagyis a két 

érték átlaga tekinthető a 2018-as év átlagos értékének.  

Az Amadeus adatbázisban 288 136 db magyar, 29 471 db német, 5 722 db holland és 90 073 db 

angol vállalat található meg, melyek mindegyikéről rendelkezésre állnak a következő adatok: 

 vállalat kategóriája (méret szerint), 

 befektetett eszközök állománya (2017, 2018), 

 összes eszköz (2018), 

 saját tőke (2018), 

 hosszú lejáratú kötelezettségek (2018), 
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 összes forrás (2017, 2018), 

 működési bevétel (2018), 

 üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (2018), 

 adózás előtti eredmény (2018), 

 adófizetési kötelezettség (2018), 

 adózott eredmény (2018). 

Az Amadeus adatbázis a vállalatokat méret szerint kategóriákba sorolja (very large, large, 

medium sized, small). 

A nagyon nagy (very large) vállalatok közé azok tartoznak, amelyeknek: 

 a működési bevételük legalább 100 millió euró, vagy 

 az összes eszköz értéke legalább 200 millió euró, vagy 

 legalább 1.000 alkalmazottat foglalkoztatnak. 

A nagyvállalatok (large) közé azok a vállalatok tartoznak, melyek nem sorolhatók a nagyon 

nagyok közé, de: 

 a működési bevételük legalább 10 millió euró, vagy 

 az összes eszköz értéke legalább 20 millió euró, vagy 

 legalább 150 ember foglalkoztatnak. 

A középvállalkozások (medium sized) közé azokat a vállalatokat sorolja az adatbázis, amelyek 

nem tartoznak a fenti egyik kategóriába sem, de: 

 a működési bevételük legalább 1 millió euró, vagy 

 az összes eszköz értéke legalább 2 millió euró, vagy 

 legalább 15 embert foglalkoztatnak. 

Minden egyéb vállalat, amely egyik kategóriának sem felel meg, a kisvállalatok (small) közé 

tartozik.  

A négy általam választott ország számviteli szabályozása, így a vállalatok beszámolási 

kötelezettsége is eltérő. Ez lehet annak az oka, hogy az egyes országokból nagyon változó 

azoknak a vállalatoknak a köre, amelyeknek a vizsgált időszakban minden olyan adatuk 

elérhető, amelyekre a kutatásomhoz szükségem van. Véleményem szerint torzíthatja a 

kutatások eredményét, hogy az egyes ország adatai között a vállalatok méret szerinti eloszlása 

közel sem azonos. A nagyon nagy és nagyvállalatok közül azonban megközelítőleg azonos 

számú vállalat adatai elérhetőek az egyes országokból, így a kutatásomat erre a körre 
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szűkítettem le. Ezen vállalatok mellett szól az az érv is, hogy ezek nagyobb valószínűséggel 

működnek hosszabb távon, mint a kisvállalatok, melyeknél elképzelhető, hogy 1-2 év alatt 

csődbe mennek. A mintám elemszámát tovább szűkítette, hogy csak az életképesen működő 

vállalatokat kívántam figyelembe venni, ezért nem vettem figyelembe azokat a vállalatokat, 

melyek akkora veszteséget halmoztak fel, hogy a saját tőkéjük 0 vagy negatív. Ezek a vállalatok 

nagy valószínűséggel fizetésképtelenek és a csőd szélén állnak.  

A kutatásom mintáját tehát Anglia, Hollandia, Magyarország és Németország azon nagyon 

nagy és nagyvállalatai (a továbbiakban nagyvállalatokként fogok hivatkozni rájuk, de ez alatt 

mindkét kategória vállalatait értem) alkotják, melyekről minden a kutatásomhoz szükséges adat 

rendelkezésre állt az Amadeus adatbázisban. Az 42. táblázat mutatja ezeknek a vállalatoknak a 

méret és ország szerinti darabszámát.  

 

Ország 

Nagyon nagy 

vállalatok száma 

(very large) 

Nagyvállalatok 

száma (large) 

Anglia 8 742 db 26 920 db 

Hollandia 2 618 db 2 486 db 

Magyarország 483 db 3 482 db 

Németország 6 648 db 10 364 db 

42. táblázat: Az adatbázisban rendelkezésre álló vállalatok darabszáma ország és vállalati méret 

szerint 

Forrás: Saját szerkesztés az Amadeus adatbázis adatai alapján 

3.2 Kutatás során használt statisztikai módszerek 

A vállalatok tőkeáttétele számos különböző tényezőtől függ. Kutatásomnak nem célja, ezek 

összegyűjtése és számszerüsítése, hanem az általam vizsgált tényezőkről szeretném 

megállapítani, hogy az egyes országokban hasonló-e a szerepük, vagy esetleg a pénzügyi 

közvetítő rendszer jellegétől függően máshogy hatnak az egyes nagyvállalatokra.  

Annak érdekében, hogy a törvényszerűségek jobban kirajzolódjanak, a kutatásom során a 

kéttényezős kapcsolatvizsgálatokat az átlagos tőkeáttétel figyelembevételével számítom. A 

magyarázó változó alapján kategóriákba sorolom az egyes vállalatokat, majd az egyes 

kategóriákba tartozó vállalatok tőkeáttételének számtani átlagát veszem figyelembe. A módszer 

miatt a számított kapcsolatok jóval erősebbek, mintha az egyes vállalatok egyedi adataiból 

végeznék kapcsolatvizsgálatot. A kapcsolat iránya, illetve az országok közötti különbségek 

azonban ezzel a módszerrel egyértelműbben meghatározhatók.  
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3.2.1 Kéttényezős korreláció- és regressziószámítás 

A kétváltozós korreláció számítás során két mennyiségi ismérv közötti kapcsolat erősségét és 

irányát mérjük. A korrelációs kapcsolat szorosságát a korrelációs együttható (R) méri, melynek 

értéke 0, ha a két mennyiségi ismérv független egymástól és +1/-1, ha közöttük a kapcsolat 

teljesen egyértelmű. A kapcsolat irányát a +/- előjel jelzi. Pozitív irányú kapcsolatról akkor 

beszélünk, ha a két mutatószám egy irányba változik, negatív a kapcsolat pedig akkor, ha az 

egyik ismérv növekedésének hatására a másik ismérv csökkenését tapasztaljuk. (Sándorné 

Kriszt, et al., 1997) 

A regressziószámításkor a két mennyiségi ismérvet valószínűségi változónak tekintjük, és arra 

keressük a választ, hogy az egyik ismérv adott értékéhez a másik ismérvnek mekkora várható 

értéke tartozik. A két ismérv közötti törvényszerűségek leírására többféle függvénytípust 

alkalmazhatunk. Kutatásaim során a lineáris, az exponenciális és a hatványkitevős 

regressziófüggvényekkel fogok számolni, melyeknek legfőbb jellemzőit a 43. táblázat 

tartalmazza. (Sándorné Kriszt, et al., 1997) 

Függvény 

típusa: 

Függvény 

egyenlete: 

Paraméterek értelmezése: 

b0 b1 

lineáris 𝑦 =  𝑏0 + 𝑏1 ∗ 𝑥 

Ha van értelme, akkor 

megmutatja y értékét 

x=0 esetén. 

Megmutatja, hogy hány 

egységgel változik az y, ha 

x 1 egységgel nő. 

exponenciális 𝑦 =  𝑏0 ∗ 𝑏1
𝑥 

Ha van értelme, akkor 

megmutatja y értékét 

x=0 esetén. 

Megmutatja, hogy 

hányszorosára változik az 

y, ha x 1 egységgel nő. 

hatványkitevős 𝑦 =  𝑏0 ∗ 𝑥
𝑏1 

Ha van értelme, akkor 

megmutatja y értékét 

x=1 esetén. 

Megmutatja, hogy hány 

százalékkal változik az y, 

ha x 1%-kal nő. 

43. táblázat: A regressziófüggvények típusai és jellemzői 

Forrás: Saját szerkesztés (Sándorné Kriszt, et al., 1997) alapján 

3.2.2 Többváltozós korreláció- és regressziószámítás 

A többváltozós korreláció- és regressziószámítás során több mint két mennyiségi ismérv 

kapcsolatát vizsgáljuk. Számításaim során csak a háromváltozós lineáris kapcsolattal 

foglalkoztam. (Sándorné Kriszt, et al., 1997) 
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A háromváltozós lineáris regressziófüggvény célja az ismérvek közötti összefüggések 

függvénnyel történő leírása. A függvény általános alakja a b0, b1 és b2 paraméterekkel leírva 

(Sándorné Kriszt, et al., 1997): 

𝑦 =  𝑏0 + 𝑏1 ∗ 𝑥1 + 𝑏2 ∗ 𝑥2 

A paraméterek értelmezése (Sándorné Kriszt, et al., 1997): 

 b0 megmutatja, hogy várhatóan mekkora lesz az y értéke, abban az esetben, ha x1 és x2 

értéke is 0 (feltéve, hogy ennek van értelme), 

 b1 paraméter megmutatja, hogy mennyivel változik az y várható értéke x1 1 egységgel 

történő változása esetén x2 változatlansága mellett, 

 b2 paraméter megmutatja, hogy mennyivel változik az y várható értéke x2 1 egységgel 

történő változása esetén x1 változatlansága mellett. 

Páronkénti korrelációs együtthatók meghatározásakor kétváltozós korrelációszámításokat 

végzünk, melyeket korrelációs mátrixba rendezünk. Ezek kiszámítása segít a parciális 

korrelációs együtthatók meghatározásában. (Sándorné Kriszt, et al., 1997) 

A parciális korrelációs együtthatók számításakor a páronkénti korrelációs együtthatókhoz 

hasonlóan két változó közötti kapcsolatot vizsgáljuk, de úgy, hogy a harmadik változó hatását 

kiküszöböljük. (Sándorné Kriszt, et al., 1997) 

A többszörös korrelációs és determinációs együttható azt mutatja meg, hogy milyen szoros 

kapcsolat van az egyes változók között összességében. Ez az együttható tehát megmutatja, hogy 

az adatok milyen szorosan illeszkednek a lineáris regresszió függvényre. (Sándorné Kriszt, et 

al., 1997) 

3.2.3 Variancia-analízis 

A variancia-analízis egy többmintás, paraméteres statisztikai próba, hipotézisvizsgálat. Célja, 

hogy meghatározza, hogy kettőnél több valószínűségi változó várható értéke megegyezik-e. A 

nullhipotézis szerint a valószínűségi változók várható értéke megegyezik, amely elfogadása 

esetén nincs függvényszerű kapcsolat az változók között. Amennyiben azonban a nullhipotézis 

elutasításra kerül, akkor a változók között sztochasztikus kapcsolat áll fenn. (Sándorné Kriszt, 

et al., 1997) 

3.3 A használt mutatószámok bemutatása 

 Kutatásaim során a tőkeszerkezetet vizsgálom, melyet a Zéman és Béhm (2017) által 

is használt hosszú távú eladósodottsági mutatóval mérek. Minél nagyobb a tőkeáttételi 
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mutató értéke, tőkeszükségletének annál nagyobb hányadát finanszírozza a vállalat 

(hosszú lejáratú) idegen tőkéből. Lényeges szempont a mutató megválasztásakor, hogy 

a számlálóban csak a hosszú lejáratú kötelezettségek szerepelnek, vagyis a rövid 

lejáratú kötelezettségeket figyelmen kívül hagyom. Ennek oka, hogy feltételezem, 

hogy a lejárati összhang elve érvényesül, azaz a vállalatok a forgóeszközeiket rövid 

lejáratú kötelezettségekből, a befektetett eszközeiket pedig hosszú lejáratú forrásokból 

finanszírozzák. A hipotézis vizsgálataim során mindig ennek a mutatószámnak az 

eredményét tekintem eredményváltozónak 

Tőkeáttétel = 
Hosszú lejáratú kötelezettségek

Összes forrás
 

 Az adóteher megállapításához az egyes országok társasági adókulcsa helyett, saját, 

számított értéket fogom a kapcsolatvizsgálatokat végezni. Ennek oka, hogy a 

különböző szabályozások miatt (pl. minimális adó, adóalapmódosító tételek) a 

tényleges adóteher eltérhet a törvényekben meghatározott társasági adókulcstól. Ezen 

kívül ezzel a módszerrel nem kell besorolnom a sávosan adózó Hollandia vállalatait az 

egyes társasági adókulcsok alá, hiszen a mutatóval meghatározom, hogy a vállalatok 

adózás előtti eredményének ténylegesen hány százalékát kötelesek adóként befizetni.  

Adóteher(%) = 
Adófizetési kötelezettség

Adózás előtti eredmény
 

 Az egyes vállalatok eredményességét mutatja a működési bevétel-arányos eredmény. 

A mutatószám Zémán és Béhm (2017) árbevétel-arányos eredmény mutatószámán 

alapul, de az értékesítés nettó árbevétele helyett a működési bevétel került a nevezőbe, 

mert ez az adat állt rendelkezésemre az Amadeus adatbázisból. A működési bevétel-

arányos eredmény mutatószámot tekinthetjük haszonkulcsnak, hiszen, azt mutatja 

meg, hogy a működési bevételek hány százaléka lesz az üzemi (üzleti) tevékenység 

eredménye. Minél nagyobb a mutatószám értéke, annál kevesebb a költségek és 

ráfordítások aránya a vállalat működésében. Ez a mutatószám tehát a vállalat 

tevékenységének költség- és ráfordítás-igényességétől függ.  

Működési bevétel-arányos eredmény = 
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Működési bevétel
 

A képletben működési bevétel alatt az értékesítés nettó árbevételének, az aktivált saját 

teljesítmények értékének és az egyéb bevételeknek az összegét értem. 
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Működési bevétel = Értékesítés nettó árbevétele  

+ aktivált saját teljesítmény értéke  

+ egyéb bevételek 

 Zéman és Béhm (2019) hatékonysági mutatóján (árbevétel befektetett eszköz-

igényessége) alapul a működési bevétel befektetett eszköz-igényessége 

mutatószámom, amelyben szintén az értékesítés nettó árbevétele helyett a működési 

bevétellel számoltam. A működési bevétel befektetett eszköz-igényessége azt méri, 

hogy a vállalat átlagos befektetett eszköz állománya hányszorosa a működési 

bevételnek. Minél nagyobb a mutató, annál több befektetett eszközre van szüksége a 

vállalatnak a működéséhez.  

Működési bevétel befektetett eszköz-igényessége  

= 
Befektetett eszközök átlagos értéke

Működési bevétel
 

 A befektetett eszköz-arányos eredmény megmutatja, hogy az üzemi (üzleti) 

tevékenység eredménye hányszorosa az átlagos befektetett eszköz állománynak. Minél 

nagyobb a mutató értéke, annál több eredményt tud a vállalat egységnyi befektetett 

eszközzel termelni. (Zéman & Béhm, 2019) 

 Befektetett eszköz-arányos eredmény = 
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Befektetett eszközök átlagos értéke
 

 Az eszközarányos eredmény jövedelmezőségi mutató, megmutatja, hogy a vállalat 

egységnyi eszközével mennyi üzemi (üzleti) tevékenység eredményét képes termelni. 

Minél nagyobb a mutatószám értéke, annál több eredményt termel egységnyi eszköz, 

vagyis annál jövedelmezőbb a vállalat. Az eszközök átlagos értéke megegyezik a 

források átlagos értékével, a mérlegegyezőség elve miatt. Számításaim során a források 

átlagos értékével fogom a mutatót kiszámítani, mert ez az adat áll rendelkezésemre. 

(Zéman & Béhm, 2019) 

Eszközarányos eredmény = 
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Eszközök átlagos értéke
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3.4 Kutatási hipotézisek megfogalmazása 

1. hipotézis: Az információs problémák miatt a vállalatok jövedelmezősége és átlagos 

tőkeáttétele között negatív kapcsolat van, erőssége pedig a hierarchia elmélet miatt nem 

különbözik számottevően az országok pénzügyi közvetítő rendszerének jellegétől. 

A különböző pénzügyi közvetítő rendszerű országokban a vállalat finanszírozási lehetőségei 

eltérőek, hiszen a banki alapú pénzügyi közvetítő rendszerű országokban jellemzően banki 

hitelfelvétellel finanszíroznak a vállalatok, a tőkepiaci finanszírozású országokban pedig a 

kötvény- és részvénykibocsátás a jellemzőbb. 

Az információs aszimmetria elméletei miatt azonban a kétféle pénzügyi közvetítő rendszerben 

hasonlóan viselkednek a vállalatok, ugyanis a kötvénykibocsátás megelőzi a 

részvénykibocsátást a források bevonási sorrendjében. Részvénykibocsátáshoz csak a legvégső 

esetben fordulnak a vállalatok. A kötvénykibocsátásból történő finanszírozás pedig nagyon 

hasonlóan befolyásolja a vállalat tőkeszerkezetét, mint a hitelfelvétel.  

2. hiptézis: Az információs aszimmetria elméletek értelmében, ha a vállalatoknak több forrásra 

van szükségük, akkor a tőkeáttételüket növelve, idegen tőkét fognak bevonni, nem pedig 

részvénykibocsátással finanszírozni. A tőkebevonás intenzitását azonban befolyásolja az 

országra jellemző pénzügyi közvetítő rendszer. 

Ennek a hipotézisnek a vizsgálatakor fontos figyelembe venni, hogy a magyar és német 

vállalatok esetében a részvénykibocsátás nem jelent valós lehetőséget a finanszírozásra, hiszen 

Magyarországon és Németországban a pénzügyi közvetítő rendszer banki alapú, a tőkepiac 

pedig fejletlen.  

Ezen kívül az egyes országokban eltérőek lehetnek az idegen tőke bevonásának feltételei és 

követelményei, illetve a kockázatvállalási hajlandóság is. Ezeket a tényezőket szintén 

befolyásolja a pénzügyi közvetítő rendszer jellege.  

3. hipotézis: A magasabb adóteher jobban ösztönzi a vállalatokat az adómegtakarítás 

kihasználására, ezért magasabb tőkeáttétellel működnek a magasabb adókulcs alá tartozó 

vállalatok. 

A tőkeszerkezet választásos elmélete foglalkozik az adómegtakarítás hatásával, mely szerint a 

magasabb tőkeáttételű vállalatok értéke az adómegtakarító hatás miatt magasabb mindaddig, 

amíg a pénzügyi nehézségek költségeinek jelenértéke meg nem haladja az adómegtakarítás 

jelenértékét. Fontosnak tartom azonban figyelembe venni, hogy az egyes országok eltérő 

adótörvényei miatt, eltérő mértékű az egyes országokban működő vállalatok adóterhe. 

Magasabb adóteher esetén, magasabb az adómegtakarítás jelenértéke is, vagyis az jobban 
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növeli a vállalat értékét. Ebből arra következtetek, hogy a magasabb adóterhet viselő 

vállalatokat jobban ösztönöz az adómegtakarítás lehetősége, hiszen azzal nagyobb mértékben 

növelhetik a vállalat értékét. 

3.5 A hipotézisek vizsgálata 

1. hipotézis: Az információs problémák miatt a vállalatok jövedelmezősége és átlagos 

tőkeáttétele között negatív kapcsolat van, erőssége pedig a hierarchia elmélet miatt nem 

különbözik számottevően az országok pénzügyi közvetítő rendszerének jellegétől. 

A hipotézis kiindulópontját az információs aszimmetria elméletek jelentik (jelzésérték modell, 

kockázatkerülésen alapuló modell, hierarchia elmélet). A három elmélet érvelése különbözik, 

mégis ugyanarra az eredményre jutnak: a vállalatok az információs aszimmetriák miatt 

szívesebben bocsátanak ki kötvényt és vesznek fel hitelt, mint bocsátanak ki részvényt. 

Továbbá a hierarchia elmélet azt is megfogalmazza, hogy az elsődleges finanszírozási forrás 

nem a hitelfelvétel, illetve kötvénykibocsátás és nem is a részvénykibocsátás, hanem a vállalat 

által termelt nyereség visszaforgatása. Ebből kiindulva feltételezem, hogy a vállalatok 

tőkeáttételének mértéke nagy mértékben függ a vállalat jövedelmezőségétől, hiszen ha egy 

vállalat jövedelmező, tehát relatív sok nyereséget termel, akkor a forrásigényének nagyobb 

hányadát képes a visszaforgatott nyereségéből fedezni, mint a kevésbé jövedelmező vállalatok. 

Minél nagyobb hányadát fedezik a tőkeszükségletüknek a visszaforgatott nyereségéből, annál 

kevesebb idegen forrásra van szükségük a vállalatoknak, és annál alacsonyabb lesz a 

tőkeáttételük. A hierarchia elmélet értelmében pedig szívesebben fogja a nyereségét 

visszaforgatni, mint osztalékként kifizetni és a tőkeszükségletét idegen forrással fedezni.  

Az elmélet igazolásához megvizsgálom az egyes országok vállalatinak jövedelmezősége és 

átlagos tőkeáttétele közötti kapcsolatot. A korreláció- és regressziószámítást több különböző 

jövedelmezőségi mutatóval is elvégzem: 

 befektetett eszköz-arányos eredmény 

 eszközarányos eredmény 

 működési bevétel-arányos eredmény. 

Elsőként a befektetett eszköz-arányos eredmény és az átlagos tőkeáttétel korrelációját 

vizsgálom, amely során csak azokat a vállalatokat kívánom figyelembe venni, amelyek 

nyereségesen működnek. Szükségesnek tartom tehát az alábbi feltételekkel szűkíteni a 

vizsgálandó vállalatok körét: 

 a vállalatnak az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye legyen nagyobb, mint 0, illetve 



  

 

496 

 

 a vállalat átlagos befektetett eszköz állománya ne legyen 0, hiszen ebben az esetben a 

mutatószám nem értelmezhető. 

Ezeknek a feltételeknek 2 595 db magyar, 11 543 db német, 19 269 db angol és 3 288 db 

holland nagyvállalat felelt meg.  

 

92. ábra: A nagyvállalatok átlagos tőkeáttétele a befektetett eszköz-arányos eredmény 

függvényében 

Forrás: Saját szerkesztés az Amadeus adatbázis adatai alapján 

 

A 92. ábra szemlélteti a befektetett eszköz-arányos eredmény és az átlagos tőkeáttételek 

kapcsolatát. Az ábrán feltűntettem az egyes országok adataira legjobban illeszkedő 

trendvonalakat (amely mind a négy ország esetében a hatványkitevős trend volt), és a hozzájuk 

tartozó egyenleteket is. Látható, hogy mind a négy ország esetében nagyon erős, negatív irányú 

kapcsolatot határoznak meg a trendvonalak. Ez a kapcsolatvizsgálat nem mutat jelentős 

különbözőséget a vizsgált országok között, a kapcsolat erősségek nagyon hasonlóak: a magyar 

vállalatok esetén 0,92 (𝑅 = √0,8395), a német vállalatoknál 0,97 (𝑅 = √0,9373), az angol 

vállalatoknál 0,96 (𝑅 = √0,9208), a holland vállalatok esetében pedig 0,94 (𝑅 = √0,8795) 

a kapcsolat erőssége a vállalatok befektetett eszköz-arányos eredménye és átlagos tőkeáttétele 

között. A kapcsolatok iránya mind a négy esetben negatív, ami azt jelenti, hogy ha nő a 

vállalatok befektetett eszköz-arányos eredménye, akkor csökken a tőkeáttétele.  

Az egyenletek b1 paramétere megmutatja, hogy hány százalékkal változik a tőkeáttétel átlagos 

értéke, ha befektetett eszköz-arányos eredmény 1%-kal nő. Ez az érték a német vállalatok 

esetében (-0,163) kiugróan alacsonyabb a másik három ország értékéhez képest, melyek -0,44 

és -0,51 közé esnek. A paraméter értelmezésekor azonban fontos figyelembe venni, hogy a 
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német vállalatok görbéje jóval a másik három ország görbéje felett húzódik, tehát átlagosan 

magasabb tőkeáttétellel működnek a német vállalatok. Ebből azonban az is következik, hogy a 

német vállalatok tőkeáttételének 1 százalékpontos változása százalékban kifejezve kisebb, mint 

a másik három ország esetén. Ez lehet az oka annak, hogy a német vállalatokat jellemző 

egyenlet b1 paramétere jelentősen kisebb a többi országban tapasztaltnál. 

Továbbá a hatványkitevős trend jellege arra is rámutat, hogy az alacsonyabb befektetett eszköz-

arányos eredményű vállalatoknál a jövedelmezőség 1 százalékponttal való emelkedése nagyobb 

mértékben csökkenti az átlagos tőkeáttételt, mint a nagyobb jövedelmezőségű mutatójú 

vállalatok esetében, vagyis a negatív meredekségű görbe ellaposodik. A görbe ellaposodásának 

a hierarchia elmélettől eltérő oka lehet, hiszen a hierarchia elmélet szerint, ha a vállalat a 

megtermelt nyereségét visszaforgatva fedezni tudja tőkeigényét, akkor nincs szüksége idegen 

tőke bevonására, vagyis a görbe nem ellaposodna, hanem elérné az x tengelyt és azon futna 

tovább. Ezzel szemben azt tapasztaltam, hogy átlagosan a magas befektetett eszköz-arányos 

eredményű vállalatoknak is van némi tőkeáttétele, pedig véleményem szerint kicsi annak az 

esélye, hogy akár 80-90%-os jövedelmezőségi mutatóval ne termelne annyi nyereséget a 

vállalat, amennyit visszaforgatva ne fedezné a vállalat tőkeigényét. Valószínűbbnek tartom, 

hogy a vállalat a nyereség egy részét osztalékként kifizeti, kedvezve ezzel a tulajdonosoknak 

és a tőkeszükségletének fedezésére idegen tőkét von be a működésbe, mellyel az 

adómegtakarító hatást is érvényesíteni tudja.  

A vállalatok eszközarányos eredménye és átlagos tőkeáttétele közötti kapcsolatvizsgálat során 

is csak a nyereséges vállalatokat szeretném figyelembe venni, ezért kiszűrtem azokat a 

vállalatokat, amelyek üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye 0 vagy negatív. Ezzel a 

mintám elemszámát 3 658 db magyar, 14 429 db német, 30 350 db angol és 4 284 db holland 

vállalatre szűkítettem.  
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93. ábra: A nagyvállalatok átlagos tőkeáttétele az eszközarányos eredmény függvényében 

Forrás: Saját szerkesztés az Amadeus adatbázis adatai alapján 

 

Az 93. ábra mutatja a korreláció- és regressziószámítás eredményeit. Látható, hogy a német 

adatok trendvonalra való illeszkedése nagyon eltér a másik három ország illeszkedésétől, mert 

van egy nagyon kiugró érték. Fontosnak tartom figyelembe venni, hogy a német vállalatok 

esetén a 97,5%-os eszközarányos eredményhez tartozó kiugró értéket mindösszesen 5 db 

vállalat határozta meg. Ez a szám annyira kicsi, hogy érdemesnek tartom megvizsgálni a 

korrelációt az 5 db vállalat nélkül is.  
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94. ábra: A nagyvállalatok átlagos tőkeáttétele az eszközarányos eredmény függvényében 

(korrigált) 

Forrás: Saját szerkesztés az Amadeus adatbázis adatai alapján 

 

A 94. ábra mutatja a korrigált kapcsolatot az eszközarányos eredmény és az átlagos tőkeáttétel 

között. A korrekció után a német vállalatok esetében is hasonló erősségű (√0,3972 = 0,63) a 

trend, mint az angol (√0,3265 = 0,571) és a holland (√0,3077 = 0,555) vállalatok esetében. 

A magyar vállalatok adatainál azonban a másik három országétól erősebb kapcsolatot 

tapasztalhatunk (√0,6906 = 0,831). Hasonlóan a befektetett eszköz-arányos eredményhez, itt 

is negatív meredekségű trendvonalakat láthatunk. A magyar és a holland vállalatoknál a 

befektetett eszköz-arányos eredménynél tapasztalt hatvány trenddel ellentétben azonban 

lineáris trendet láthatunk. Ennek oka, hogy a magyar és a holland vállalatok esetében is van 

olyan eszközarányos eredmény érték melyhez 0%-os átlagos tőkeáttételi szint tartozik, így sem 

az exponenciális sem a hatvány trendet nem lehet számolni.  

A hatványkitevős trendvonalra illeszkedő német és angol vállalatok b1 paraméterének 

értékében itt is megjelenik az előző regressziószámításban tapasztalt különbség, hiszen a német 

vállalatok görbéje szintén a többi vállalat felett húzódik. Illetve a magyar és a holland 

vállalatokra ugyan lineáris trendvonalat illesztettem, de meredekségeik szinte megegyeznek: az 

eszközarányos eredmény 1 százalékpontos növekedésére 0,1 (magyar vállalatok) és 0,11 

(holland vállalatok) százalékponttal csökken az átlagos tőkeáttételük. 

Fontos különbség azonban, hogy mind a négy ország esetében gyengébben illeszkednek az 

adatok a trendvonalra, mint a befektetett eszköz-arányos eredmény és a tőkeáttétel 

kapcsolatának vizsgálatakor. Ha figyelmen kívül hagynánk a befektetett eszköz arányos 

eredmény és a tőkeáttétel kapcsolatvizsgálatának eredményeit, akkor feltételezhetnénk, hogy a 
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94. ábra eredményei megkérdőjelezik az információs aszimmetria elméleteit, hiszen a magas 

jövedelmezőségű vállalatok átlagos tőkeáttétele nagyon ingadozó. Ez pedig ellent mond a 

hierarchia elméletnek, hiszen valószínűleg a magas jövedelmezőségű vállalatok termelnek 

annyi nyereséget, hogy képesek legyenek abból finanszírozni. Nem szabad azonban figyelmen 

kívül hagyni, hogy ha a jövedelmezőséget másik mutatószámmal vizsgáltam, akkor ennél 

sokkal egyértelműbb kapcsolatot találtam.  

Az információs problémák helyett az okokat tehát a két jövedelmezőségi mutató eltérő 

kiszámítási módjában keresem. Mindkét mutatószám számlálójában a vállalat üzemi (üzleti) 

tevékenységének eredménye szerepel, így csak a nevezőben térnek el egymástól. A befektetett 

eszköz-arányos eredménynél a befektetett eszközök átlagos értéke, az eszközarányos 

eredménynél pedig az összes eszköz átlagos értéke szerepel. A két mutatószám közötti lényeges 

különbséget tehát az jelenti, hogy az eszközarányos eredményben a számlálóban benne vannak 

a forgóeszközök is (illetve az aktív időbeli elhatárolások, de véleményem szerint ennek értéke 

általában elhanyagolható, ezért nem veszem figyelembe). A rosszabb illeszkedésnek az oka, 

lehet talán az, hogy a vállalatok a finanszírozásban odafigyelnek a lejárati összhang elvére és a 

forgóeszközöket rövid lejáratú kötelezettségekből finanszírozzák. A rövid lejáratú 

kötelezettségeket azonban nem vettem figyelembe a tőkeáttétel számításakor, így a tőkeáttétel 

alacsonyabb lesz azoknál a vállalatoknál, ahol a forgóeszközök aránya nagyobb, mint a 

befektetett eszközöké és magasabb azoknál a vállalatoknál, ahol a befektetett eszközök aránya 

nagyobb a forgóeszközökénél. Ez pedig ingadozásokat okoz az átlagos tőkeáttétel mértékében 

aszerint, hogy milyen vállalatok vannak többségben. 

A rosszabbul illeszkedés egy másik lehetséges oka a minták elemszámában keresendő. 

Megfigyelhető, hogy a német és angol vállalatok adatai (amikre illeszthető hatvány trend) kb. 

40%-os eszközarányos eredményig jól illeszkednek a trendvonalakra, majd ezt meghaladóan 

kezdenek ingadozni az értékek felfelé és lefelé. Ennek az is lehet az oka, hogy 40% feletti 

eszközarányos eredményű vállalatból jóval kevesebb számú van, mint az ez alatti 

jövedelmezőségűből. Az alacsonyabb elemszámú minta pedig nagyobb ingadozásokat okozhat. 

A magyar és holland adatok 40%-os eszközarányos eredmény alatt is rosszul illeszkednek a 

lineáris trendre, de ennek oka, feltételezhetően maga a trend jellege.  

A hipotézis vizsgálatához egy harmadik jövedelmezőségi mutató, a működési bevétel-arányos 

eredmény és az átlagos tőkeáttétel kapcsolatát is kiszámítottam. Továbbra is csak a 

nyereségesen működő vállalatok eredményét szeretném figyelembe venni, ezért eltekintek 

azoktól a vállalatoktól, amelyek működési bevétel-arányos eredménye 0 vagy negatív. Ezzel a 
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feltétellel 3 672 db magyar, 14 449 db német, 30 520 db angol és 4 287 db holland vállalatra 

szűkítettem a mintámat.  

 

95. ábra: A nagyvállalatok átlagos tőkeáttétele a működési bevétel arányos eredmény 

függvényében 

Forrás: Saját szerkesztés az Amadeus adatbázis adatai alapján 

 

A 95. ábra szemlélteti a működési bevétel arányos eredmény és az átlagos tőkeáttétel közötti 

kapcsolatot. Fontos figyelembe venni, hogy a működési bevétel arányos eredmény egy olyan 

mutatószám, amely a vállalat tevékenységétől függ. Azt mutatja meg, hogy a működési 

bevételnek hány százaléka lesz az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye. Tehát a mutatószám 

értéke nem függ a vállalkozás finanszírozásának módjától, így valószínűbb, hogy a két tényező 

között korreláció esetén a működési bevétel-arányos eredmény befolyásolja a tőkeáttétel 

mértékét és nem fordítva. 

A magyar vállalati adatoknál a 82,5%-os működési bevétel-arányos eredményhez tartozó 

átlagos tőkeáttételi érték nagyon kiugró eredmény, melyet csupán 6 db vállalat adataiból 

számoltam. Ezt a mintát kellően kicsinek gondolom ahhoz, hogy megvizsgáljam a magyar 

vállalatok átlagos tőkeáttételét a működési bevétel-arányos eredményben ez a kiugró érték 

nélkül is (1. melléklet). A korrekció hatására azonban nem változott a magyar adatok esetén a 

kapcsolat erőssége, tehát a gyengébb kapcsolatot nem az az egy kiugró érték eredményezte.  

A 95. ábrán látható, hogy az egyes országok adatai eltérőek. Az angol és a holland vállalatok 

esetében egy egyértelműen pozitív meredekségű hatványkitevős trendet láthatunk, melyeknek 

erőssége is körülbelül megegyezik: az angol vállalatok esetében 65,02%-ban (𝑅 = √0,6502 =
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0,806), a holland vállalatoknál pedig 83,25%-ban (𝑅 = √0,8325 = 0,912) befolyásolja a 

működési bevétel-arányos eredmény a tőkeáttétel átlagos értékét. A két ország trendvonalának 

b1 paramétere is nagyon hasonló; a működési bevétel-arányos eredmény 1 %-os növekedésének 

hatására az angol vállalatok átlagos tőkeáttétele 0,24%-kal, a holland vállalatok átlagos 

tőkeáttétele pedig 0,26%-kal nő a hatványkitevős trend alapján. 

Ezzel szemben a magyar (𝑅 = √0,2857 = 0,535) és a német (𝑅 = √0,0941 = 0,307) 

vállalatoknál közepesen erős kapcsolat van a működési bevétel-arányos eredmény és az átlagos 

tőkeáttétel között, illetve a kapcsolat iránya sem egyértelmű. A magyar vállalatoknál ugyanis 

szintén pozitív a trend meredeksége, de a német vállalatoknál egy negatív meredekségű trend 

látható.  

A kapcsolatvizsgálat eredménye tehát arra enged következtetni, hogy a működési bevétel 

arányos eredmény és a vállalatok átlagos tőkeáttétele között kapcsolat van, melynek erőssége 

eltérő lehet az országra jellemző pénzügyi közvetítő rendszer jellegétől függően.  

Az eltérő eredmények egyik oka az lehet, hogy a tőkepiaci finanszírozású Angliában és 

Hollandiában a vállalatok könnyebben juthatnak idegen tőkéhez, hiszen a háztartások (és egyéb 

piaci szereplők) szívesebben helyezik a megtakarításaikat piaci befektetésekbe (akár 

biztosítótársaságokon, nyugdíjpénztárakon keresztül), illetve a vállalatok is nagyobb 

hajlandóságot mutathatnak az idegen tőke bevonására az extra profit reményében. A magas 

működési bevétel-arányos eredmény ugyanis azt jelenti, hogy a vállalat működésébe fektetett 

tőke magas haszonkulccsal térülhet meg, a magas eredményből pedig még az idegen tőke 

költségeinek (pl.: kamatok) levonása után is pozitív lesz a vállalat eredménye, tehát extra 

profithoz jut. Mindezt pedig addig csinálhatja a vállalat, amíg az extra profit lehetősége 

meghaladja az idegen tőke bevonásának költségeit. Ha a vállalat túl sok idegen tőkét von be, 

akkor a vállalat kockázatossá válik és a pénzügyi nehézségek költségei felemésztik az extra 

profitot. A hitelezők ugyanis számolnak azzal a lehetőséggel, hogy a vállalat a magas tőkeáttétel 

miatt fizetésképtelenné válik és magasabb kamatokat várnak el. (A tőkeszerkezet választásos 

elmélete fogalmazza így meg a pénzügyi nehézségek költségeinek emelkedését a tőkeáttétel 

emelkedésével párhuzamosan.) Ez lehet annak az oka, hogy az angol és holland vállalatok 

trendvonala ugyan pozitív meredekségű, de megfigyelhető a görbe ellaposodása. Vagyis a 

magasabb működési bevétel-arányos eredmény 1 százalékponttal való emelkedése esetén 

kevésbé nő a tőkeáttétel átlagos értéke, mint egy alacsonyabb jövedelmezőségű vállalat esetén.  

A banki alapú pénzügy közvetítő rendszerű Magyarországon és Németországban a vállalatok 

adatainak ingadozása ezzel szemben arra enged következtetni, hogy ezeknél a vállalatoknál 
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nem vagy nagyon kis mértékben befolyásolja a működési bevétel-arányos eredmény a 

vállalatok tőkeáttételének mértékét. Az idegen tőke bevonásának legjellemzőbb módja a banki 

hitelfelvétel, melynek szigorú követelményei vannak, illetve a vállalatok kockázatvállalási 

hajlandósága is alacsonyabb lehet, hiszen az eltérő pénzügyi rendszer eltérő gondolkodásmódot 

eredményezhet. Ez lehet talán az oka annak, hogy a magyar és német vállalatok a hierarchia 

elmélethez közelebb állva, nem vonnak be idegen tőkét, amíg képesek a visszaforgatott 

nyereségből finanszírozni a tevékenységüket.  

2. hipotézis: Az információs aszimmetria elméletek értelmében, ha a vállalatoknak több 

forrásra van szükségük, akkor a tőkeáttételüket növelve, idegen tőkét fognak bevonni, nem 

pedig részvénykibocsátással finanszírozni. A tőkebevonás intenzitását azonban befolyásolja az 

országra jellemző pénzügyi közvetítő rendszer. 

Az információs aszimmetria elméletek szerint a vállalatok szívesebben finanszíroznak idegen 

tőke bevonásával, mint részvénykibocsátással, mert a részvénykibocsátást a piac általában 

rossz hírként értelmezi. Ez azt jelenti, hogy ha a vállalatoknak forrásra van szüksége, akkor a 

tőkeáttételüket fogják növelni, tehát érdemes megvizsgálni a hipotézis igazolásához a 

vállalatok tőkeáttételének és befektetett eszköz-igényességének kapcsolatát. Minél több 

befektetett eszközre van ugyanis szüksége a vállalatnak, annál magasabb a hosszú távú 

forrásigénye (amennyiben továbbra is elfogadjuk, hogy a vállalatok a befektetett eszközeiket 

hosszú lejáratú, forgóeszközeiket pedig rövid lejáratú forrásokból finanszírozzák). A 

korreláció számításához leszűkítettem a mintámat azzal, hogy kiszűrtem azokat a vállalatokat, 

amelyek átlagos befektetett eszköz állománya nulla, illetve a veszteségesen működő 

vállalatokat is. Így összesen 3 383 db magyar, 13 791 db német, 26 544 db angol és 3 873 db 

holland nagyvállalatot vizsgáltam.   
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96. ábra: A nagyvállalatok átlagos tőkeáttétele a működési bevétel befektetett eszköz-

igényességének függvényében 

Forrás: Saját szerkesztés az Amadeus adatbázis adatai alapján 

 

A számítások eredményeként (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. ábra) látszik, hogy 

mind a négy ország esetében nagyon erős és pozitív meredekségű kapcsolat van a működési 

bevétel befektetett eszköz-igényessége és az átlagos tőkeáttétel között. A számítási eredmények 

nem mutatnak jelentős különbséget az egyes országok esetén tapasztalt kapcsolatok erőssége 

között, hiszen a korrelációs együtthatók közel azonosak.  

A hatványkitevős trendvonalat b1 paramétere az egyes országokban eltérő. A működési bevétel 

befektetett eszköz-igényességének 1%-os változására a német vállalatok átlagos tőkeáttétele 

0,1252%-kal, a magyar vállalatoké 0,4232%-kal, az angol vállalatoké 0,5116%-kal, a holland 

vállalatoké pedig 0,6036%-kal növekszik. Abból kifolyólag azonban, hogy a legkisebb 

befektetett eszköz-igényesség értékhez tartozó átlagos tőkeáttételi szint a német vállalatok 

esetében kb. 15 százalékponttal meghaladja a másik három ország értékét, nem lehet 

egyértelmű következtetéseket levonni az egyes görbék meredekségéről, illetve arról, hogy 

melyik ország vállalatai reagálnak érzékenyebben a befektetett eszköz-igényesség változására.  

A meredekségek összehasonlíthatósága céljából kiszámoltam az egyes országokhoz 

kapcsolódó lineáris trend egyenletét is, melyek ugyan kevésbé illeszkednek szorosan az egyes 

adatokra, mint a hatványkitevős trendvonalak, de még mindig erős kapcsolatot mutatnak az 

egyes mennyiségi ismérvek között. Az eredményeket a 44. táblázat tartalmazza.  
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 Lineáris trend egyenlete R2 

Magyarország y = 0,1187x + 0,0608 0,7172 

Németország y = 0,1006x + 0,2313 0,7873 

Anglia y = 0,1769x + 0,0634 0,9071 

Hollandia y = 0,2779x + 0,0767 0,7984 
 

44. táblázat: A nagyvállalatok átlagos tőkeáttételének és a működési bevétel befektetett eszköz-

igényességének lineáris kapcsolata 

Forrás: Saját szerkesztés az Amadeus adatbázis adatai alapján 

 

A lineáris trend meredeksége (44. táblázat) megmutatja, hogy a működési bevétel befektetett 

eszköz-igényességének 1 százalékponttal való emelkedése esetén, hány százalékponttal nő az 

átlagos tőkeáttétel (a lineáris trend szerint). A magasabb meredekség tehát, nagyobb idegen 

tőke bevonási hajlandóságot mutat. Az alacsonyabb meredekség viszont egyaránt jelentheti az 

alacsonyabb idegen tőke bevonási hajlandóságot és azt is, hogy a vállalatok ugyan hajlandóak 

lennének növelni a tőkeáttételüket idegen tőke bevonásával, de nem jutnak elegendő idegen 

tőkéhez. Az eredmények szerint a magyar (0,1187) és a német (0,1006) vállalatok 

trendvonalának meredeksége megközelítőleg azonos, melynél nagyobb az angol (0,1769) és 

jóval nagyobb a holland (0,2779) vállalatokhoz tartozó érték.  

Ennek lehetséges okait a pénzügyi közvetítő rendszer jellegéből adódó különbségekben 

keresem. A banki alapú országokban az idegen tőkéből történő finanszírozás elsősorban a banki 

hitelfelvételre korlátozódik, melyhez azonban meg kell felelni az egyes kereskedelmi bankok 

szigorú hitelképességi vizsgálatain. Ezzel szemben a tőkepiaci finanszírozású országokban a 

vállalatok számára elérhető finanszírozási alternatívát jelent a kötvénykibocsátás. A 

kötvénykibocsátás előnyét jelentheti, hogy egy kockázatosabb vállalat kötvénye is eladható, 

amennyiben a kötvény kamata igazodik a piac által elvárt kockázati prémiumhoz. Ez 

természetesen a vállalatnak magasabb kamatráfordítást jelent, de a trend meredekségéből és az 

illeszkedés szorosságából arra következtetek, hogy átlagosan a vállalatok szívesebben 

választják ezt a lehetőséget, mint a részvénykibocsátásból történő finanszírozást (igazodva 

ezzel az információs aszimmetria elméletekhez).  

Fontos azonban azt is figyelembe venni, hogy mind a négy ország adataira jobban (kisebb 

hibával) illeszkedik a hatványkitevős trendvonal, mint a lineáris trend. A hatványkitevős trend 

ellaposodó jellegéből pedig arra következtetek, hogy a pénzügyi nehézségek költségei 

mindegyik ország vállalatainak átlagos tőkeáttételére hatással van. A magasabb befektetett 

eszköz-igényességű vállalatok esetén az átlagos tőkeáttétel is magasabb, így a tőkeáttétel 

további növelése jobban növeli a vállalat kockázatát, illetve pénzügyi nehézségeinek költségeit. 
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Ez lehet az oka annak, hogy az ellaposodó hatványkitevős trendek jobban illeszkednek, mint a 

lineáris trendvonalak.  

3. hipotézis: A magasabb adóteher jobban ösztönzi a vállalatokat az adómegtakarítás 

kihasználására, ezért magasabb tőkeáttétellel működnek a magasabb adókulcs alá tartozó 

vállalatok. 

A négy vizsgált ország társasági adótörvényei nagymértékben különböznek, így az egyes 

országok vállalatainak adófizetési kötelezettsége is változó. Az egyszerűbb és pontosabb 

számítások érdekében a vállalatokat terhelő adókulcsokat az általam számított adóteher 

mutatóval veszem figyelembe. A számításaim során csak azokat a nagyvállalatokat kívánom 

figyelembe venni, amelyek nyereségesen működnek, tehát az adózás előtti eredményük pozitív 

és adófizetési kötelezettségük is pozitív.  

Ezen kívül kiszűrtem a mintámból azokat a vállalatokat, amelyek adóterhe 100% feletti, mert 

azt feltételeztem, hogy ez a magas százalék a minimális adófizetési kötelezettség eredménye, 

vagyis a vállalat ugyan nyereségesen működik, de a nyeresége annyira alacsony, hogy azt teljes 

egészében (vagy még többet is) társasági adóként befizeti a költségvetésbe. Ezekkel a 

kritériumokkal azonban még nem szűrtem ki a minimális adó okozta torzításokat, hiszen 

elképzelhető, hogy a vállalat adóterhe ugyan 100% alatti, de még így is magasabb, mint a 

minimális adó nélkül fizetendő összeg. A rendelkezésre álló információkból nem tudom teljes 

mértékben kiszűrni azokat a vállalatokat, amelyek adóterhe a minimális adó miatt magas, de 

mérsékelhetem a hiba lehetőségét. Ennek érdekében országonként meghatároztam az egyes 

vállalatok adóterhének az átlagos adótehertő vett eltérését és az eltérés mértéke szerint sorba 

rendeztem a vállalatokat, majd kiszűrtem a felső 10%-ot. Reményeim szerint ezzel kiszűrtem a 

minimális adó okozta torzítások nagy részét, de tisztában vagyok vele, hogy nem az egészet. 

A fenti feltételekkel korrigált mintámat 3 285 db magyar, 12 128 db német, 23 655 db angol és 

3 291 db holland vállalat alkotja. 

A hipotézis igazolásához először megvizsgáltam az egyes országok átlagos tőkeáttételét az 

átlagos adóterhek függvényében. Az adatokat és az adatokra illesztett lineáris trendet a 97. ábra 

tartalmazza. Látható, hogy a lineáris trend egyértelműen pozitív meredekségű, tehát a négy 

ország esetén a magasabb adóteherhez magasabb átlagos tőkeáttétel társul. Illetve az adatok 

látszólag messze helyezkednek el a trendvonaltól, a trend mégis erősnek mondható 

(√0,5089 = 0,713). A lineáris trend szerint (b1 paraméter alapján) ha egy ország adókulcsa 1 

százalékponttal emelkedik, akkor az ország vállalatainak átlagos tőkeáttétele 0,69 

százalékponttal fog emelkedni. 
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97. ábra: Az egyes országok nagyvállalatainak átlagos tőkeáttétele az átlagos adóteher 

függvényében 

Forrás: Saját szerkesztés az Amadeus adatbázis adatai alapján 

 

A 97. ábráról az is látszik azonban, hogy míg az angol vállalatok átlagos adóterhe körülbelül 

kétszerese a magyar vállalatok átlagos adóterhének, addig az angol vállalatok átlagos 

tőkeáttétele alig haladja meg a magyar vállalatokét. Az eredmények számszerűsítése céljából 

variancia-analízist végeztem, melynek nullhipotézise szerint az egyes vállalatok átlagos 

tőkeáttétele a területi elhelyezkedés (országok) alapján nem különbözik szignifikánsan. A 

számítás eredménye (2. melléklet) a nullhipotézist több mint 99,99%-os biztonsággal 

elutasította, vagyis biztosan van olyan ország, melyek vállalatainak átlagos tőkeáttétele 

szignifikánsan különbözik a többi országétól. További számításokkal azt is megállapítottam, 

hogy a Magyarország – Anglia kezeléspáron kívül minden egyéb esetben az átlagos tőkeáttétel 

szignifikánsan eltér.  

A regresszió- és a variancia analízis is azt bizonyítja, hogy ugyan megfigyelhető, hogy a 

magasabb átlagos adóteherhez magasabb átlagos tőkeáttétel kapcsolódik, biztosan sok egyéb 

tényező (pl.: az ország gazdasági és társadalmi fejlettsége, a jogi környezet) is hatással van az 

országok átlagos tőkeáttételére, amelyek magyarázzák például, hogy a magyar és az angol 

vállalatok között miért nincs szignifikáns eltérés. A magyarázó tényezők azonosítása és hatásuk 

számszerűsítése további kutatást igényel. 

További vizsgálat céljából elvégeztem az adóteher és az átlagos tőkeáttétel kapcsolatvizsgálatát 

országonkénti bontásban is, melynek eredményét a 98. ábra mutatja. 
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98. ábra: A nagyvállalatok átlagos tőkeáttétele az adóteher függvényében 

Forrás: Saját szerkesztés az Amadeus adatbázis adatai alapján 

 

A számítások eredménye (98. ábra), nem egyértelmű. Az egyes országok vállalatainak átlagos 

tőkeáttétele és adóterhe közötti kapcsolat erőssége és iránya is változó. Az egyes országok 

adatainak összehasonlíthatósága érdekében a holland vállalatok esetén nem a legjobban 

illeszkedő hatványkitevős trendvonalat (R = 0,437) ábrázoltam, hanem a többi ország vállalatai 

esetében legjobban illeszkedő lineáris trendvonalat. A lineáris trend ugyan kevésbé illeszkedik 

(R = 0,34) az adatokra, de a hatványkitevős trendvonalhoz hasonlóan közepes erősségű negatív 

kapcsolatot határoz meg.  

Ha a 98. ábrán megfigyeljük a tényleges adatok által kirajzolt görbéket, akkor látható, hogy 

mindegyik ország adatai esetén van visszaesés és emelkedés is a tőkeáttétel mértékében, és bár 

a trendvonalak négyből három esetben pozitív meredekségűek, csak az angol vállalatok 

esetében beszélhetünk erős kapcsolatról (√0,6273 = 0,792).  

A lineáris trendek meredekségei abszolút értékben 0,09 és 0,15 között mozognak, ami azt 

jelenti, hogy az adóteher 1 százalékpontos változására csupán 0,09-0,15 százalékponttal 

változnak az átlagos tőkeáttételek. Az alacsony b1 paraméterek tehát azt mutatják, hogy az 

átlagos tőkeáttétel kevésbé érzékeny az adóteher változására.  

Az országonkénti trendvonalak gyengesége arra enged következtetni, hogy az adóteher mértéke 

befolyásolja ugyan az országok átlagos tőkeáttételének mértékét, de nem magyarázza az 

országon belüli értékek változását. A probléma további vizsgálatának céljából többtényezős 

korreláció- és regressziószámítást végeztem az adóteher, a tőkeáttétel és a befektetett eszköz-

igényesség között. A vizsgálat eredményét a 45. táblázat mutatja. A vizsgálat során x1-es 
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magyarázótényezővel az adóterhet, x2-vel a működési bevétel befektetett eszköz-igényességét, 

y eredményváltozóval pedig a tőkeáttételt jelöltem. 

 
Lineáris regresszió-függvény 

egyenlete 

Többszörös 

korrelációs 

együttható 

Parciális korrelációs 

együtthatók 

x1 és y között 

(x2 kiszűrve) 

x2 és y között 

(x1 kiszűrve) 

Magyarország y = 0,0366 + (0,0029)*x1 + 0,1668*x2 0,32861516 0,0010 0,3243 

Németország y = 0,1906 + 0,0430*x1 + 0,1364*x2 0,184473654 0,0324 0,1843 

Anglia y = 0,0482 + 0,1139*x1 + (-0,0003)*x2 0,057953574 0,0574 -0,0094 

Hollandia y = 0,0325 + 0,0808*x1 + 0,2996*x2 0,445146026 0,0387 0,4447 

 

45. táblázat: A kéttényezős korreláció- és regressziószámítás eredményei 

Forrás: Saját szerkesztés az Amadeus adatbázis adatai alapján 

 

A többszörös korrelációs együtthatók értékek alapján Anglia számítási eredménye nagyon 

kiugró, ott ugyanis nagyon gyenge (0,058) a kapcsolat erőssége. Ennél valamivel erősebb, de 

még mindig gyenge a kapcsolat a német vállalatok esetén, a magyar és a holland adatoknál 

azonban már közepes erősségű kapcsolatról beszélhetünk. A kapcsolaterősségek 

különbségeinek oka a parciális korrelációs együtthatók különbségeiben keresendő.  

Az angol vállalatoknál látható, hogy a tőkeáttételnek egyik magyarázó változóval való 

kapcsolata sem számottevő. A működési bevétel befektetett eszköz-igényessége és a tőkeáttétel 

mértéke között tapasztalt nagyon gyenge kapcsolat látszólag ellent mond a 2. hipotézis 

számításainak, hiszen ott az átlagos tőkeáttétel és a működési bevétel-befektetett eszköz 

igényessége között egy erős pozitív irányú kapcsolat látszódott. Az eltérést valószínűleg az 

átlagos értékek használata okozza. Elképzelhető, hogy az egyes adatok szórás nagy, ezért 

tapasztalunk nagyon gyenge kapcsolatot az egyedi adatok vizsgálatakor, de az átlagos trend 

mégis emelkedik. Az eltérés egy másik oka a trendek jellegéből is adódhat. Az átlagos adatok 

vizsgálatakor hatványtrendet használtam, mert az illeszkedett legjobban az adatokra, a 

többszörös korreláció- és regressziószámításkor azonban lineáris trenddel dolgozom.  

Magyarország, Németország és Hollandia vállalatainál az adóteher és a tőkeáttétel parciális 

korrelációs együtthatója szintén nagyon alacsony, vagyis az adóteher mértéke elhanyagolható, 

ha a tőkeáttétel országon belüli alakulását és annak okait vizsgáljuk. Mind a három ország 

esetében erősebb a befektetett eszköz-igényesség és a tőkeáttétel közötti kapcsolat. Ebből arra 

következtetek, hogy az információs aszimmetria elméletek nagyobb szerepet játszanak a 

finanszírozási források megválasztásakor, mint az adómegtakarítás lehetősége. Ennek több 

lehetséges okát is el tudom képzelni, azonban a tényleges magyarázathoz további vizsgálatok 

szükségesek: 
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 Az adóteher mértéke az egyes országokban csak kis mértékben változik (az adóalap 

módosító tételek miatt), így az adómegtakarító hatásban is csak kismértékű 

különbségek lennének, melyeket nem vesznek figyelembe a vállalatok. 

 Az adómegtakarítás kihasználásához a vállalatoknak hosszú távon fizetőképesnek kell 

lenniük, melyben soha nem lehetnek teljesen biztosak a vállalatok.  

3.6 A hipotézisek eredményei 

1. hipotézis: Az információs problémák miatt a vállalatok jövedelmezősége és átlagos 

tőkeáttétele között negatív kapcsolat van, erőssége pedig a hierarchia elmélet miatt nem 

különbözik számottevően az országok pénzügyi közvetítő rendszerének jellegétől. 

Az elvégzett számítások eredménye nem támasztja alá egyértelműen a kutatási hipotézisemet, 

az csak részben elfogadható. A hipotézisben megfogalmazott korrelációs kapcsolat a 

jövedelmezőség és a tőkeáttétel között ugyanis függ attól, hogy milyen mutatószámmal 

számítjuk ki a jövedelmezőséget. A legerősebb negatív irányú kapcsolatot a befektetett eszköz-

arányos eredmény mutatta, ahol jól látható volt, hogy a hierarchia elméletnek megfelelően a 

vállalatok elsősorban a visszaforgatott nyereségéből finanszíroznak. Elfogadható az is (az 

információs aszimmetria elméleteknek megfelelően), hogy a vállalatok szükség esetén először 

idegen tőkét vonnak be, és csak a legvégső esetben bocsátanak ki részvényt. Ez a számítás a 

hipotézis második felét is alátámasztotta, ami szerint nincs különbség az egyes országok 

eredményei között a pénzügyi közvetítő rendszer jellegétől függően. 

Ellent mond azonban a hierarchia elméleteknek, hogy a vállalatok átlagosan a magas 

jövedelmezőségi mutató ellenére is rendelkeznek tőkeáttétellel. Ennek egyik lehetséges 

okaként az adómegtakarítás kiszanálásának lehetőségét jelöltem meg, illetve azt, hogy a 

vállalatok szívesen fizetnek osztalékot a tulajdonosoknak. 

Azonban ha a jövedelmezőséget a működési bevétel-arányos eredmény mutatószámmal 

számoljuk, akkor teljesen a hipotézissel ellentétes eredményre jutunk. Ebben az esetben 

nagymértékben különbözött egymástól az egyes pénzügyi közvetítő rendszerű országok 

eredménye. A tőkepiaci finanszírozású országokban a hipotézissel teljesen ellentétesen a magas 

jövedelmezőség további idegen tőke bevonására ösztönzi a vállalatot, a banki alapú pénzügyi 

közvetítő rendszerű országokban, pedig jóval gyengébb volt a kiszámított kapcsolat erőssége.  

2. hipotézis: Az információs aszimmetria elméletek értelmében, ha a vállalatoknak több 

forrásra van szükségük, akkor a tőkeáttételüket növelve, idegen tőkét fognak bevonni, nem 

pedig részvénykibocsátással finanszírozni. A tőkebevonás intenzitását azonban befolyásolja az 

országra jellemző pénzügyi közvetítő rendszer. 



  

 

511 

 

A hipotézis az elvégzett számítások alapján elfogadható, hiszen mind a négy ország esetében 

megállapítható, hogy a befektetett eszköz-igényesség növekedésével nő az átlagos tőkeáttétel 

mértéke, tehát a magasabb forrásigény magasabb idegen tőke aránnyal párosul. Továbbá az is 

megállapítható, hogy az egyes országokban eltérő mértékű tőkeáttétel növekedést okoz 1 

százalékpontnyi befektetett eszköz-igényesség-növekedés, melynek lehetséges okai a pénzügyi 

közvetítő rendszer jellegének hatásai között is kereshetők. A vállalatok idegen tőke-bevonási 

lehetőségei ugyanis eltérőek az egyes pénzügyi közvetítő rendszerek esetén. A számítások 

eredményeként arra a következtetésre jutottam, hogy a tőkepiaci finanszírozású országok 

vállalatainak tőkeáttétele érzékenyebb a befektetett eszköz-igényesség változására. A 

hatványkitevős trendvonalak ellaposodása pedig a pénzügyi nehézségek költségeinek hatása 

lehet. 

3. hipotézis: A magasabb adóteher jobban ösztönzi a vállalatokat az adómegtakarítás 

kihasználására, ezért magasabb tőkeáttétellel működnek a magasabb adókulcs alá tartozó 

vállalatok. 

A számításaim alapján egyértelműen meghatározható, hogy a magasabb átlagos adóterhű 

országok átlagos tőkeáttétele is magasabb, de nem tudtam bizonyítani, hogy a korreláció ok-

okozati összefüggést is jelent. Ennek vizsgálata további lehetséges tényezők feltárását igényli 

(pl.: országkockázat, jegybanki alapkamat). Az viszont egyértelmű, hogy az adóteher mértéke 

országon belül nem befolyásolja az egyes vállalatok tőkeáttételének mértékét. Elképzelhető 

azonban, hogy országon belül olyan kicsi az adóteher szórása, hogy az adóteher változásának 

hatása nem érzékelhető a tőkeáttétel változásában.  

Ezek alapján a hipotézisemet sem elfogadni, sem elutasítani nem tudom. 
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4. ÖSSZEGZÉS 

Kutatásaimban a modern tőkeszerkezeti elméletek közül a tőkeszerkezet választásos elméletére 

és az információs aszimmetria elméletekre koncentráltam. 

A tőkeszerkezet választásos elmélete fogalmazza meg az adómegtakarító hatásnak a vállalat 

piaci értékére gyakorolt pozitív hatását. Az erre irányuló számítási eredményeim azonban nem 

mutatták ki egyértelműen ennek jelentőségét. Továbbá az egyes országokon belül nagyon 

gyengének találtam az adómegtakarításnak a tőkeszerkezetre gyakorolt hatását. Az elmélet 

másik elemének: a pénzügyi nehézségek költségeinek, azonban nagyobb jelentősége lehet. A 

tőkeszerkezet és a befektetett eszköz-igényesség vizsgálatakor ugyanis azt tapasztaltam, hogy 

a pozitív meredekségű görbék ellaposodnak, vagyis a vállalatok idegen tőke bevonási 

hajandósága egy bizonyos tőkeáttételi szint után nagymértékben csökken.  

Az információs aszimmetria elméleteknek a számításaim alapján az adómegtakarításnál jóval 

nagyobb jelentősége van a vállalatok finanszírozási döntéseiben. A kutatásaim alapján a négy 

vizsgált országban érvényesül a hierarchia elmélet, vagyis, hogy a vállalatok elsősorban a 

visszaforgatott nyereségből, másodsorban idegen tőke bevonásából és csak legvégső esetben 

részvénykibocsátásból finanszíroznak. A hipotézisvizsgálatok során azonban néhány esetben 

különbséget találtam az egyes országok eredményei között aszerint, hogy milyen az adott 

ország pénzügyi közvetítő rendszere. Ennek oka, hogy a banki alapú pénzügyi közvetítő 

rendszerű országokban az általános kockázatvállalási hajlandóság alacsonyabb, illetve a külső 

finanszírozási forrás bevonási lehetőségek is szűkebbek.  
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7. MELLÉKLETEK 

 

1. melléklet: A magyar vállalatok átlagos tőkeáttétele a működési bevétel-arányos eredmény 

függvényében 

Forrás: Saját szerkesztés az Amadeus adatbázis adatai alapján 

 

 

 

2. melléklet: A variancia-analízis eredménye  

Forrás: Saját szerkesztés az Amadeus adatbázis adatai alapján 
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A megtermelt élelmiszer harmada vész el, miközben nyolcból egy ember éhezik globálisan, ez körülbelül 900 

millió főt jelent. Az élelmiszerrendszerünk jelenlegi állapotában sem gazdasági, sem környezeti szempontból nem 

fenntartható, és egyre sérülékenyebbé válik a gyorsuló és kiszámíthatatlan változások miatt. Ennek egyik oka 

például a klímaváltozás. A fejlett régiókban, így az Európai Unióban is, az élelmiszer jelentős részét a pazarló 

fogyasztói magatartás miatt vesztjük el, az élelmiszerhulladék 53%-a a fogyasztóknak tudható be [1], ezért 

tekinthető vizsgálatuk kulcsfontosságúnak.  

Az élelmiszerrendszer fenntarthatóságának témaköre összetett, ennek okán az ezzel kapcsolatos kutatásoknak 

érdemes interdiszciplináris jelleget felvenniük. A megértéshez feltáró kutatást célszerű végezni, kvalitatív 

módszertan alkalmazásával, így esett a választásom a szociális reprezentáció elméletére [2]. A fenntartható 

élelmiszerfogyasztás kutatását 2019-ben kezdtem el, majd 2020-ban tovább bővítettem az adatbázist az UNKP 

ösztöndíjnak köszönhetően. A dolgozatban a Veszprém megyei fogyasztók szociális reprezentációját mérem fel a 

fenntartható élelmiszerfogyasztás szempontjából. Összesen 213 Veszprém megyei fogyasztó vett részt a szabad 

asszociációs játékban, mellyel 1065 asszociációt gyűjtöttem. Ez a módszertan lehetőséget biztosít arra, hogy 

feltárja az implicit tartalmakat [3], és ennek köszönhetően egy magasabb szintet érhetünk el a fogyasztók 

megértése kapcsán. A fenntartható fogyasztás értelmezésem szerint egy komplex fogyasztói magatartást jelent, 

melyben megjelennek a szociális érzékenység és környezettudatosság jegyei, miközben olyan megoldásokat vesz 

fontolóra, melyek gazdasági szempontból is hosszú távon életképesek, azaz a fenntarthatóság mindhárom pillére 

megjelenik. Hansmann szerint ezek a szociális, környezeti és gazdasági pillérek [4].  

A fenntartható élelmiszerfogyasztásra érzelmi töltettel rendelkező, jellemzően pozitív asszociációk érkeztek, amit 

a 0,5 feletti átlag polaritás index és a -0,5 alatti neutralitás index mutat. A leggyakrabban említett szavak az 

egészség (f=75), bio (f=62) és helyi termelő (f=47). Jellemzően a helyi gazdasághoz kapcsolódó szavakra 

asszociáltak, az átlagnál magasabb pozitív polaritással, amiből arra lehet következtetni, hogy a Veszprém megyei 

fogyasztók szerint a helyi élelmiszerek preferálása a fenntarthatóság szempontjából fontos. Az eredmények 

utalnak emellett az egészség egyre növekvő szerepére, az adalékanyagok és egyéb vegyszerek negatív 

megítélésére, illetve arra a tényre, hogy az állati eredetű élelmiszerek túlfogyasztásának káros következményeit 

egyre többen ismerik fel.   

 

 

[1] Stenmarck et. al., Estimates of European food waste levels , 2016 

[2] Moscovici, La psychanalyse, son image, son public , 1961 

[3] Joffe & Elsey, Free Association in Psychology , Grid Elaboration Method 2014 18 (3) 173-185 

[4] Hansmann et. al., Principal sustainability components, 2012 19 (5) 451-459 
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One in eight people suffers from malnutrition while a third of the food never gets eaten. Altogether 900 million 

people starve unnecessarily since globally we have more than enough for everyone.  

The current food system is not sustainable and gets more and more vulnerable due to emerging risks, rapid changes, 

and unforeseen events. One of them is climate change, which is caused partially by the mistakes of our food system. 

In the developed regions, we lose a significant part of our food due to wasteful consumer behavior, for example, 

53% of the food waste is caused by households in the EU [1], therefore our attention is directed towards the 

consumers in this research.   

 

The sustainability of our food system is such a complex topic that related research is supposed to be 

interdisciplinary. For the better understanding, exploratory research should be conducted with qualitative 

methodologies, therefore the social representation theory has been utilized in this research [2]. I started the research 

on sustainable food consumption in 2019, then extended my research in 2020 thanks to the UNKP scholarship. In 

this research, we only considered those participants from the two databases whose residency is in Veszprem county 

of Hungary, therefore this research is regional as well. Altogether 213 people participated from Veszprem, 

therefore we collected 1065 representations with the free association game. This method allows us to access a 

higher level of understanding of the consumer as it enables the reach of implicit content as well 3].  

 

In my definition, sustainable consumption is complex consumer behavior, when social sensibility and 

environmental awareness appear, while only those solutions are considered what is viable economically, therefore 

all the three pillars of sustainability are satisfied by the set of actions. According to Hansmann, these pillars are 

the social, environmental, and economic pillars [4].  

 

The social representation of sustainable food consumption has an emotional charge, typically positive associations 

were evoked, what we can see es the index pf polarity was higher than 0.5 and the index of neutrality was below -

0.5. The most frequently evoked associations were health (f=75), bio (f=62), and local producer (f=47). Often 

associations were in connection with local economic development, with higher polarity than the average, 

suggesting that for the residents of Veszprem county the preference of local products is a part of being a sustainable 

food consumption. The result suggests the growing importance of health in sustainability and the negative 
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perception of preservatives and additives. The research results also suggest that more and more consumer realize 

the harmful effects of the overconsumption of animal-based products. 

 

[1] Stenmarck et. al., Estimates of European food waste levels , 2016 

[2] Moscovici, La psychanalyse, son image, son public , 1961 

[3] Joffe & Elsey, Free Association in Psychology , Grid Elaboration Method 2014 18 (3) 173-185 

[4] Hansmann et. al., Principal sustainability components, 2012 19 (5) 451-459 
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Bevezetés 

 

A kutatásom hosszú távú célja a fenntartható élelmiszerrendszerekhez való hozzájárulás, 

amelyhez a dolgozat a fenntartható élelmiszerfogyasztás vásárlók általi észlelésének jobb 

megértésével járul hozzá. Ennek eszközeként a szociális reprezentációk23 elméletét 

(Moscovici, 1961) felhasználva törekszem a fenntartható élelmiszerfogyasztás átfogóbb; 

fogyasztók általi észlelésének vizsgálatára, melyet a szabad asszociációs játék módszerével 

tártam fel.  

Fenntarthatóbb élelmiszerrendszerek fejlesztéséhez az élelmiszer ellátási lánc szereplőinek 

értékeit és észleléseit sokkal jobban kell értenünk, különösen az ellátási lánc végére 

koncentrálva. Úgy gondolom, a racionálistól az emocionális döntés felé annál jobban hajlunk, 

minél inkább az élelmiszer-ellátási lánc vége felé közeledünk. Ebből kifolyólag az ellátási lánc 

végén helyet foglaló fogyasztókat olyan eszközökkel kell vizsgálnunk, melyek az érzelmeiket 

és az implicit tartalmakat is figyelembe veszik, és nem feltételezik a teljes mértékben racionális 

döntéshozatalt az élelmiszerkezeléskor.  

Egy kulcsfontosságú lépés az, hogy megértsük hogyan is válik a szándék tetté az egyén szintjén; 

és hogy az egyes tettek, cselekvések hogyan alakítanak ki szokásokat és rutin tevékenységeket. 

Ez egy széles körben kutatott terület (például a szándék viselkedési rés elmélete (Terlau és 

Hirsch, 2015)), de mindemellett a folyton változó fogyasztó megértése nem teljeskörű. Ebben 

a kutatásban a figyelmünk a szociális reprezentáció technikáján keresztül az elsődleges kérdés 

megválaszolására törekszik: Mit jelent a fenntartható élelmiszerfogyasztás a vásárlók számára? 

Mi jut először eszükbe?  

Jelen dolgozat két adatbázis felhasználásával készült: 2019-ben UNKP ösztöndíj keretei között 

kezdtem el a fenntartható élelmiszerfogyasztás szociális reprezentációjának felmérését. A 

szabad asszociációs játék segítségével 1275 reprezentációt mértem fel, melyből 535-öt 

Veszprém megyében élő fogyasztóktól gyűjtöttem. 2020. szeptember és október között UNKP 

ösztöndíj segítségével bővítettem az adatbázist 675 reprezentációval 135 résztvevőtől (ebből 

530 Veszprém megyei), ekkor már főként erre a megyére koncentrálva. A dolgozat így 

regionális kutatásként is szolgál: a Veszprém megyében élő fogyasztók fenntartható 

                                                 
23  „A szociális reprezentáció elmélet keretében elsősorban azokat a folyamatokat vizsgálják, amelyek révén a 

közönség számára jobbára ismeretlen tartalmak a társadalmi kommunikáció különböző csatornáin közlekedve a 

köznapi viselkedés értelmezésének és a viselkedéstervek kialakításának eszközeivé válnak” (Horányi, 2001). A 

szociális reprezentációk a társadalmi befolyás és kommunikáció rendszerei, amelyek a társadalom különböző 

csoportjainak társadalmi valóságát alkotják.  
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élelmiszerfogyasztásról alkotott reprezentációit ismerhetjük meg (ezen belül is főként a 

fiatalokét). 

A dolgozat első felében a kapcsolódó szakirodalmi áttekintést tesszük meg: az 

élelmiszerrendszer fenntarthatóságának (vagyis inkább fenntarthatatlanságának) vizsgálatából 

indulunk ki, mely érzékelteti a tématerület időszerűségét és fontosságát is. A fenntarthatóság 

tudományterületének rövid történetén keresztül pedig eljutunk a fenntartható fogyasztásig és 

fogyasztókig. A kutatási eredmények bemutatása előtt kitekintést teszünk a 

szociálpszichológia, pszichológia eszköztárának fontosságára, ugyanis az ezen 

tudományterületek által kínált metódusok kiaknázatlan lehetőséget nyújtanak a fenntarthatóság 

tudomány gazdagításához, illetve a dolgozatban alkalmazott különleges módszertan 

megköveteli a további magyarázatot. A szakirodalmi áttekintéskor a fenntarthatósági 

tudományok rövid áttekintése és a fenntartható élelmiszerfogyasztás mellett a 

szociálpszichológia eszköztárában rejlő potenciált hangsúlyozzuk. 

A dolgozat második felében a primer kutatást ismerhetjük meg, ahol a célkitűzések és 

feltételezések mellett érdemes kiemelnünk, hogy a kutatás inkább feltáró jellegű. A módszertan 

ismertetésekor bővebben kitérünk a szabad asszociációs játék nyújtotta lehetőségekre is.  Az 

élelmiszerrendszerek fenntarthatóságának témaköre összetett, az ezzel kapcsolatos 

kutatásoknak érdemes interdiszciplináris jelleget felvenniük. A fenntartható 

élelmiszerfogyasztás megértéséhez feltáró kutatást célszerű végezni kvalitatív módszertan 

alkalmazásával, így esett a választásom a szociális reprezentáció elméletére (Moscovici, 1961). 

A szabad asszociációs játék lehetőséget biztosít számunkra, hogy feltárjunk implicit 

tartalmakat, és ennek köszönhetően egy magasabb szintet érhessünk el a fogyasztók megértése 

kapcsán, azaz mit jelent számukra, és milyen fogalmakat társítanak a fenntartható 

élelmiszerfogyasztáshoz. A módszertan de Rosa (2002) alapján lett megtervezve, noha ő egy 

asszociációs hálózat technikát használt, itt a kutatási kérdések megválaszolására a sokkal 

alkalmasabb szabad asszociációs játékot alkalmaztuk. 

Az adatbázis, adatgyűjtés és adattisztitás ismertetése után az alkalmazott indikátorokat mutatom 

be. A hasonló jellegű kutatásokban alkalmazott indexeket és egyéb módszereket szemléltetem, 

illetve alkalmazom őket a saját adatbázisomra. A szakirodalom ajánlásai alapján, és a megelőző 

kutatásokra építve (László, Czuppon és Gáll, 2020) élek feltételezésekkel és 

kérdésfeltevésekkel, melyeket a hasonló kutatásokban használt indexekkel és egyszerű 

statisztikai számításokkal vizsgálok. Ezek mellett a kevésbé objektív szókategorizálás 

technikájára is hagyatkozom ezek vizsgálatakor. A kutatás továbbra is erősen feltáró jellegű, és 



  

 

524 

 

egy kutatási kérdés megválaszolását tűzte ki központi célul: Mi a fenntartható 

élelmiszerfogyasztás szociális reprezentációja a Veszprém megyei lakosok körében? 

A dolgozat zárásaként következtetéseket vonok le az eredményeim kapcsán, illetve ajánlásokat 

fogalmazok meg.  

A dolgozat nem az élelmiszer rendszerek fenntarthatóságának átfogó és teljes körű vizsgálatát 

tűzte ki célul, de ezzel kell kezdenünk a szakirodalmi áttekintést, mert a főbb irányvonalak és 

kérdések felvázolásához fontos a témakör fontosságának megértése. 
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2.SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1 A téma fontossága és időszerűsége 

A föld népességét jelenleg ellátó élelmiszerrendszer nem fenntartható, hiszen egy Kínánál 

nagyobb földterületnyi termőföldön termelünk olyan élelmiszert, ami sosem kerül emberi 

fogyasztásra, miközben 900 millió éhező van a világon (Gustavsson et al., 2016). Eközben a 

korlátozott megművelhető területeink termőképessége romlik az intenzív gazdálkodás által, és 

egyre több élelmiszert kell kitermelnünk a növekvő népesség ellátásához. Az ENSZ becslései 

szerint a mostani körülbelül 8,7 milliárdhoz képest 2050-re akár meghaladhatja a 10 milliárdot 

a világ népessége (ENSZ, 2004). Ezt a megnövekedett népességet a jelenlegi élelmiszer 

veszteségi és pazarlási trendekkel (figyelembe véve például a klímaváltozás hatásait is) nem 

lehet megfelelően ellátni. 

 

 

99. ábra A föld népességének becslése, 1950-2000, és előrejelzése 2000-2050. (milliárd főben) 

Forrás: ENSZ, 2004; 5. oldal 

 

A fejlett régiókban, így az Európai Unióban is az élelmiszer jelentős részét a pazarló fogyasztói 

magatartás miatt vesztjük el, az élelmiszerhulladék 53%-a a háztartásoknak tudható be 

(Stenmarck et. Al., 2016). Ez egy ördögi kör, és a jelenlegi pazarló fogyasztói magatartásunkkal 

és az élelmiszer-gazdaságunk fenntarthatatlan volta miatt a probléma fontossága erősödni 

látszik a közeljövőben. A megoldáshoz az élelmiszer-ellátási lánc minden tagjának egyszerre 

kell mozdulnia; régiók, intézmények és emberek összefogása szükséges. A keresleti és kínálati 

oldal, illetve a jogszabályi és intézményi környezetünk irányából is közelítenünk kell a hosszú 

távú fenntarthatóság felé. Azonban véleményem szerint a hatékony intézményi és politikai 
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változásokat meg kell, hogy előzze egy, a társadalomban fellelhető igény és szándék a 

változásokhoz, ezért is helyeződik a hangsúly a fogyasztók megértésére. 

2.1.1 Az élelmiszerrendszer fenntarthatósága 

Az Európai Unió élelmezési rendszere jelenleg egy magas szintű élelmiszerbiztonságot, 

folytonos élelmiszer-ellátottságot, széles választékot és minőséget kínál a fogyasztók számára, 

de a rendszer közel sem fenntartható környezeti, gazdasági és szociális szempontból. A mostani 

szokásaink folytatása jelentősen veszélyezteti a természeti erőforrásokat, az egészségünket, az 

éghajlatot és a gazdaságot is (EC SAM, 2020). Az élelmiszerre, mint erőforrásra jelenleg egy 

fogyasztói termékként tekintünk, miközben érdemes lenne a közjavak között számon tartanunk 

(EC SAM, 2020), az értéke nem egyezik meg a pénzben mérttel, illetve hiánya rövidtávon is 

végzetes.  

A Európai Bizottság (EB) által indított főbb, releváns programok és szakpolitikák általános 

célként egy igazságosabb, egészségesebb és egy környezetbarát élelmiszer rendszert képzelnek 

el, például a ’Green Deal’ vagy a ’Farm to Fork’ (Duncan, Rivera-Ferre és Cleays, 2020).  

A gazdasági fejlődésünk egy olyan szintű környezetkárosodással járt együtt, mely az életben 

maradásunkhoz elengedhetetlen rendszereket, és a jövőben való fejlődést veszélyezteti (UN, 

2019).  Magyarországon is jelentős szerepet tölt be az élelmiszer gazdaság, a mezőgazdaság 

GDP termeléséhez 3,3%-kal járult hozzá 2017-ben. A KSH (Központi Statisztikai Hivatal) 

adatai szerint a bruttó hozzáadott értékből 3,9%-ot adott az agrárium, a beruházásokban 4,8%, 

a foglalkoztatásban 5,0% volt az aránya (KSH, 2017). A háztartások kiadásainak 27,7%-át az 

élelmiszerek és alkoholmentes italok teszik ki (KSH,2018).  
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100. ábra A háztartások egy főre jutó havi kiadásainak megoszlása, % Forrás: KSH, 2018 

1.oldal 

 

A 2018-as év I. félévében fejenként havonta 24600 forintot költött a lakosság élelmiszerre és 

alkoholmentes italokra. A legnagyobb arányt a hús és húskészítmények (27%) képviselték, az 

erre fordított egy főre jutó havi összeg 6685 forint volt (KSH, 2018). 

Az élelmiszer iránti igény növekvő tendenciát mutat mind hazánkban, mind globálisan. 

Várhatóan 2050-ben eléri a napi 3540 Kcal / fő értéket (Alexandratos és Bruinsma, 2012), ami 

mellett az ENSZ becslései alapján a következő 30 évben plusz két milliárd ember élelmiszer-

ellátását kell megoldanunk: összesen 9,7 milliárd emberét (ENSZ, 2019). Az 

élelmiszerrendszer fenntarthatatlanságából adódó károkat sajnos először a társadalom kevésbé 

szerencsés rétegei fogják érezni. Ezt a gondolatmenetet követve olyan módon kell több 

élelmiszert előállítanunk véges terjedelmű termőterületen, hogy a termőföldek minőségét ne 

rontsuk, illetve a jelenleginél környezetileg, gazdaságilag fenntarthatóbb, szociálisan 

igazságosabb rendszert építsünk ki.  

Nemcsak a fogyasztóknak, de az egész ellátási láncnak fenntarthatóbb módon kell működnie, 

hogy a jövő generációi is legalább ugyanazt a szintű élelmiszer-ellátottságot, élelmiszer 

biztonságot és minőséget élvezhessék, mint ami jelenleg megtalálható Európában. Az egyes 

régiók élelmiszer-önellátó képessége különböző mértékű, de általánosságban függünk 

egymástól (László, 2020).  

A fejlettebb régiók pazarlása globálisan növeli az élelmiszer iránti keresletet. Ez a (fals) 

megnövekedett kereslet az árakat felfelé tolja, ami miatt a kevésbé fejlett, szegényebb régiók 

vásárló ereje relatíve csökken. Az élelmiszerpiac normális tulajdonsága az ár ingadozás, ami 

egy rugalmas ellátási és viszonylag ár-rugalmatlan kereslet kombinációjának eredménye. Nem 
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csak a magas árak jelentenek problémát, mert attól függetlenül, hogy rövid távon ez káros, 

hosszú távon a piac kiegyenlítődhet. Az intenzív árfolyam-ingadozás azonban kockázatot hoz 

magával, ami a kis- és középvállalkozások életképességét veszélyezteti (László, 2020). Ez 

hosszú távon a mezőgazdasági nyersanyagok elérhetőségét és hozzáférhetőségét érintené, és 

veszélyeztetné az EU élelmiszer-feldolgozó iparának versenyképességét (EC, 2014, idézte 

László, 2020).  

Az előállítási költség csökkenhetne a pazarlás visszaszorulásával, amely a környezeti 

erőforrásokon lévő nyomást is enyhíthetné. A üvegházhatás lassulása emellett pozitív hatással 

lehet a termelésre, és ezután az élelmiszer-ellátottság biztonságára is. Mivel a háztartási 

hulladék jelentős része , körülbelül 37%-a élelmiszer, az élelmiszer hulladék mennyiségének 

növekedése magasabb szemétkezelési költségeket is jelent (Brautigam-Jörissen-Priefer, 2014).  

„Az élelmiszerláncban résztvevők a kereslet-kínálat vezérelte piacokon cserélnek árut, melynek 

a tápértéken és az élvezeti értéken kívül sok más minőségi igénynek kell eleget tennie. Az 

emberek szemében a minőség szubjektív értékfogalommá vált, és egyre inkább csak azt nézik, 

hogy mennyit kell érte fizetni” (Biacs és Naár, 2012). 

Jelenleg rendelkezésre áll elegendő élelmiszer a föld összes lakosa számára (OXFAM, 2017), 

ám ez az élelmiszer ellátási lánc hibáinak, a területek gazdasági fejlettségben való eltéréseinek 

és szociális egyenlőtlenségek következtében nem jut el mindenkihez. Az Élelmezési 

Világprogram ( angolul World Food Programme) szerint több ember hal éhen naponta, mint 

AIDS, tuberkulózis és malária következtében együttvéve (WFP honlap, 2020). Az éhezők 

számára különböző becslésekkel találkozhatunk a szakirodalomban, de nagyságrendileg 

mindegyik számításban láthatjuk: túl sok embert. Elegendő mennyiségű és minőségű élelmiszer 

van jelen mindenki számára, ami a rendszer tökéletlenségei miatt nem juthat el egyes 

fogyasztókhoz. 

 

Ugyan az éhezés és alultápláltság problémaköre elsőre távoli, régióinkat kevésbé érintő 

gondnak tűnhet, de az Európában jelenleg tapasztalható általános jólét mellett sokan nem jutnak 

megfelelő mennyiségű és minőségű, változatos táplálékhoz. Az élelmiszer-szegénység sok 

Európai Uniós országban (Galli, Hebinck and Carroll, 2018), köztük Magyarországon is erősen 

jelen van. A hazai átlagbérek utóbbi időben tapasztalt növekedése ellenére is látható, hogy a 

hazai átlagbér nemzetközi összehasonlításban még mindig alacsony. Ebből következik, hogy a 

diszkrecionális jövedelemszint szintén alacsony, a jövedelmünk jelentős részét költjük 

élelmiszerre, és minél alacsonyabb a jövedelem, annál nagyobb részét. Sajnos sok magyar 
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család kényszerül arra, hogy kevésbé változatosan táplálkozzon, vagy nem megfelelő 

mennyiségű/minőségű élelmiszert vásároljon. 

24 

101. ábra A mezőgazdaság és élelmiszer előállítás környezeti hatásai , Saját szerkesztésű 

abra Forrás: https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food   

 

Az élelmiszer-előállítás körülbelül 21-37%-ban felelős az üvegházhatású gázkibocsátásért 

(Mbow et al. 2019) és ezzel a klímaváltozásunk egyik fő oka. A mezőgazdaság terjeszkedése 

sajnos tovább csökkenti a levegőt tisztító erdős területnagyságot is, és egyre nagyobb 

területeket vonunk be a termelésbe. Így nem marad más lehetőség, mint az érintetlen, védett 

természeti területek átalakítása: a természetes legelők és erdők helyén gazdasági növényeket 

termesztünk.  

A természeti erőforrások (nagyrészt a pazarlásból adódóan felesleges) túlhasználása, majd 

egyre korlátozottabb rendelkezésre állása is kapcsolódik az élelmiszer rendszer 

fenntarthatatlanságához. Az intenzív gazdálkodás miatt a talaj termőképessége csökken 

(például nem hagyjuk parlagon), míg a termőtalajt szükségtelenül terheljük, hiszen annak az 

                                                 
24Eutrofázió: más néven vízvirágzás. A vizekben lévő foszfor és nitrogén nagy mennyisége a víz elalgásodásához 

vezethet. Az eutrofizálódáskor az állóvizekben a tápanyag feldúsul, ezért elszaporodnak az elsődleges termelő 

szervezetek: fitoplankton, gyökerező hínár-, mocsári növények.  

https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food
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ételnek a harmadát pazaroljuk el, ami rajta terem. Megközelítőleg 9,7 millió hektár erdőt 

irtunk ki évente, hogy szántóföldet hozhassunk létre (ENSZ, 2019). Ez pedig kapcsolódik a 

vadonélő állatok természetes lakóhely csökkenéséhez és az éghajlatváltozáshoz is. Az erdők és 

azok élővilága eszmei értékkel is bírnak, a területek teljes helyreállítása nem lehetséges, vagy 

hosszú folyamat eredménye, de a biológiai sokszínűségben esett károk nagy része sajnos nem 

visszafordítható. 

Az EB becsült adatai szerint az élelmiszerhulladék mértéke az EU-28-ban 88 millió tonna, 

azaz az egy személyre jutó élelmiszer-hulladék évente 173 kg/fő. Az élelmiszerpazarlással 

összefüggő költségeket 143 milliárd euróra becsülik. A költségek kétharmada, körülbelül 98 

milliárd euró a háztartások élelmiszerpazarlásával hozható összefüggésbe (Stenmarc et al., 

2016). Az élelmiszerpazarlás nem az EU sajátos gondja: globális problémáról beszélünk. A 

FAO szerint az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek körülbelül harmadát elveszítjük vagy 

elpazaroljuk25, ami nagyságrendileg 1,3 milliárd tonnát jelent (World Resource Institute, 2013). 

Az élelmiszer-hulladékot három fő csoportba oszthatjuk: elkerülhető, potenciálisan elkerülhető 

és elkerülhetetlen. Elkerülhetetlen például a hámozott zöldség héja, amely emberi fogyasztásra 

alkalmatlan, vagy azzá válik a helyes feldolgozási metódus alatt, ám emellett nagymértékben 

pazarolunk potenciálisan elkerülhető módon, melynek ~ egy negyede érintetlen csomagolású 

élelmiszer. 

Az erőforrások egy részének pazarlása nem elkerülhető, de például a potenciálisan elkerülhető 

élelmiszerpazarlás esetében az erőforrásokat feleslegesen használják fel a megtermelt, de el 

nem fogyasztott élelmiszerek létrehozásához és ártalmatlanításához. Ezek az erőforrások 

magukban foglalják a földet, a mezőgazdasághoz szükséges vizet, a szervetlen műtrágyákat, a 

közlekedési üzemanyagot, a csomagolóanyagokat és az áramot (illetve minden közvetett 

költséget, mint a marketing, logisztika, stb.). Minél tovább jut el az élelmiszer az ellátási láncon, 

annál több erőforrás ”rakódik rá”, és elpazarlása annál nagyobb kárt jelent, tehát a háztartások 

által termelt élelmiszerhulladék csökkentésében hatalmas potenciál látható.  

 

                                                 
25 Összefüggés van a régió technológiai fejlettsége és a között, hogy pontosan hol vész el az élelmiszer az ellátási 

láncon belül. A fejlődő régiókban sokszor a betakarítás során, szállítás és gyártás során vész el: ekkor beszélünk 

élelmiszerveszteségről (food loss). A fejlett országokra az élelmiszerpazarlás a jellemzőbb: ebben az esetben a 

technológiai fejlettség lehetővé teszi, hogy az élelmiszer nagy része eljusson a végfelhasználóhoz, azonban a 

pazarló fogyasztói magatartásból adódóan élelmiszerpazarlás alakul ki (food waste).  
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102. ábra Elkerülhető háztartási élelmiszer hulladék aránya Magyarországon, Forrás: Nébih, 

2017 

 

Magyarországon a Nébih adatai szerint a háztartási élelmiszer hulladékunk jelentős része 

elkerülhető lenne helyes élelmiszerkezeléssel, az élelmiszerpazarlás megelőzésével a 

megtermelt élelmiszerek mennyiségét körülbelül 15%-al lehetne csökkenteni, ez pedig mind 

gazdasági, mind komoly környezeti előnnyel is járna (maradéknélkül, 2020).  Közvetlenül a 

háztartási szektorra, közvetve az egész élelmiszer-ellátási láncra vonatkozóan a vásárlói 

magatartás és a helytelen élelmiszerkezelés az egyik legfontosabb kiváltó oka az 

élelmiszerpazarlásnak. 

Vannak olyan fogyasztói jellemzők, amelyek összefüggésben állhatnak az elpazarolt 

élelmiszer mennyiségével, ilyen például a háztartás mérete, családi állapot, kor, jövedelem. A 

vagyon élelmiszerre költhető hányadának csökkenésével nőhet az élelmiszerpazarlás mértéke. 

Akiknek relatíve magas a jövedelmük, számukra az élelmiszer olcsóbbá válik más 

erőforrásoknál. A fogyasztók az erőforrások értékét gyakran annak piaci ára szerint határozzák 

meg, így az élelmiszer elértéktelenedésével annak túlvásárlása is megjelenik, hisz nekik kisebb 

problémát jelent a kidobott élelmiszer miatt keletkező gazdasági veszteség. Ahogy nő a 

jövedelem, úgy lesz magasabb a hús- és a tejkészítmények fogyasztása Bennett 1941-es 

törvénye szerint. Ezek a termékek erőforrás-intenzív termékek, kidobásuk nagyon káros (FAO, 

2013). Az Electrolux (2015) eredményei szerint a fiatalabb korosztály (18- 25 év) valamivel 

pazarolóbb az idősebbeknél. Ettől eltérő következtetésre is jutottak kutatók, például a Barilla 

Center for Food and Nutrition (BCFN, 2012) felmérésében, miszerint a 31-40 év közötti 

korosztály pazarolóbb.  

Az élelmiszerrendszer fenntarthatóságának eléréséhez az EB szakértői riportja, a Towards a 

Sustainable Food System (EC SAM, 2020) szerint az alábbi lépések szükségességében széles 

körű egyetértés van: a fenntarthatóság intenzívebbé tételének támogatása, az élelmiszer 

pazarlás és veszteség csökkentése, a rendszer ellenállóbbá tétele, a tudatosság fejlesztése, a 

termelők és fogyasztók kezdeményezőképességének erősödése. Ezek közül számos célhoz 

remélhetőleg az ebben a dolgozatban bemutatott kutatás is hozzájárul.  
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2.1.2A fenntarthatósági tanulmányok rövid története 

Az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) már 1948-ban létrehozta a Természetvédelmi 

Világszövetséget, de az igazi intézményesítés a 70-es években vette kezdetét, amihez társult 

egy általános és erősödő érdeklődés a környezeti problémákkal kapcsolatban. A 80-as évekre 

tovább nőtt a téma jelentősége, és megjelent a fenntartható fejlődés fogalma (Castro, 2015) és 

az ezzel kapcsolatos tudományos tevékenység is.  

A fenntartható fejlődés egyik legismertebb meghatározását a Brundtland-bizottság 1987-ben 

közzétett „Közös jövőnk” című jelentése tartalmazza, miszerint „a fenntartható fejlődés olyan 

fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek 

esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket” (Brundtland et.al., 1987).  

Becslések szerint a „fenntarthatóság” és a „fenntartható fejlődés” mintegy háromszáz 

meghatározása létezett 2007-ben a környezetgazdálkodás területén és a kapcsolódó 

tudományterületeken (Johnston et al., 2007), mely jól mutatja a téma tudományos kutatásban 

való robbanásszerű fontosságát. 

A fenntarthatóság olyan integratív koncepció, amely a környezeti, társadalmi és gazdasági 

szempontokat három alapvető dimenziónak tekinti ( Hansmann, Mieg and Frischknecht; 2012), 

melyet gyakran a fenntarthatóság három pillérjeként illusztrálnak, vagy más szóval: föld, 

emberek, profit (Carneige and Burritt, 2012). 

 

 

103. ábra A fenntarthatóság három pillére. Saját szerkesztésű ábra Borgstein (2017) alapján 

 

Az előbb említett és széles körben ismert Brundtland definícióban találkozhatunk először a 

fenntarthatósági pillérek egyenrangú megközelítésével. A fenntarthatóság környezeti 

pillérjének dominanciája a mai napig megfigyelhető, de a többi aspektus térnyerése is kezdetét 

vette ( azaz a gazdasági és szociális pillérek). Ez az elsődlegesség sok, fenntarthatósági 

meghatározásban megfigyelhető, például:  
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A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata megfogalmazásában: „A fenntarthatóság az 

emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő 

generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg (Hassan, 2001). 

A fenntarthatósági ”egyenlet” együtthatói alapvetően összefüggenek egymással (Bell és Morse, 

2012), ebből következően az olyan megoldások, melyek figyelmen kívül hagynak egyet vagy 

többet az ”egyenletünk” együtthatóiból, nem tekinthetőek fenntarthatónak, ám a pillérek közti 

összefüggések miatt ennél bonyolultabb a fenntarthatósági kritérium.  

A gyenge fenntarthatóság feltétele kimondja, hogy a három pillér egyenlő fontosságú. Másfelől 

pedig, hogy a gazdasági, a társadalmi és a környezeti tőke összegének nem szabad csökkennie 

a fejlesztések során. A gyenge fennhatóság kritériuma azt sugallja, hogy a fejlesztések során 

egyik-másik tőke csökkenhet is, ha azt egy másik pillér éppen ellensúlyozza, egymással részben 

helyettesíthetőnek feltételezi a gazdasági, a humán és a környezeti erőforrásokat. Azaz a 

mesterséges tőke egymással helyettesítő viszonyban állhat, így elegendő, ha a két tőketípus 

együttesen nem csökken, azaz ha a természeti erőforrás megsemmisülésével legalább 

ugyanolyan értékű mesterséges tőke jön létre (Bajmócy & Málovics, 2009). 

 

 

104. ábra A fenntarthatóság pilléreinek, a környezet, a társadalom és a gazdaság egymásba 

ágyazódását kifejező ábrázolása Forrás: Fesicher, 2007 194. oldal 

 

Fleischer (2007) szerint a pillérek egymással való helyettesíthetősége korlátozott módon áll 

csak fenn, és vannak mással nem pótolható kardinális értékek, amelyek átmenetileg sem 

vesztegethetők el, mert nem termelhetők újra később. Az erős fenntarthatóság szerint a 

természeti tőke mesterséges tőkével nem, vagy kismértékben helyettesíthető, tehát abszolút 

fenntarthatósági korlátot képez. Ennek egy minimális szintjét meg kell őrizni a fenntarthatóság 

érdekében (Bajmócy & Málovics, 2009).  
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A gazdasági, a társadalmi és a környezeti tőke elemei változó életciklussal rendelkeznek, ezért 

fontos, hogy érvényre juttassuk a fenntarthatóság pillérei közt lévő rendszerösszefüggéseket.  

 

2.1.3 Fenntartható élelmiszerfogyasztás és fogyasztók  

„A népesség növekedésének köszönhetően abszolút és relatív értelemben is az 

élelmiszerfogyasztás környezeti hatásának növekedése várható a jövőben” 

 (McMichael et al., 2007; Myers et al., 2004; Tilman, 1999, idézte Vetőné, 2012). 

A fenntartható fogyasztás értelmezésem szerint egy komplex fogyasztói magatartás, melyben 

megjelennek a szociális érzékenység és környezettudatosság jegyei, miközben olyan 

megoldásokat vesz fontolóra, melyek gazdasági szempontból is hosszú távon életképesek, azaz 

a fenntarthatóság mindhárom pillérét kielégítik. Hansmann szerint ezek a szociális, környezeti 

és gazdasági pillérek (Hansmann et. al., 2012).  

A fenntartható diéta olyan étrend, amelynek környezeti hatása alacsony, és amely hozzájárul a 

táplálék- és táplálkozásbiztonsághoz, valamint az egészséges élethez a jelenlegi és a jövő 

generációi számára. Természetesen az étrend csak egy részét képezi a fenntartható élelmiszer 

fogyasztásnak, hiszen az sem mindegy, hogy hol, mikor és milyen élelmiszert vásároltunk, mibe 

van csomagolva, vagy hogy mennyit dobunk ki belőle. 

 

105. ábra A fenntartható diéták alkotóelemei Forrás: FAO, 2010 

 

A FAO (2010) szerint a fenntartható diéták figyelembe veszik a biológiai sokszínűség védelmét 

és a környezetünk védelmét; társadalmilag és szociálisan elfogadhatóak. Elérhetőek és 

megfizethetőek; illetve biztonságosak, elegendőek és egészségesek is, mindenközben 

optimalizálva az emberi és környezeti erőforrások felhasználását. A FAO értelmezésében is jól 

látható a fenntarthatóság három pillérének egyenértékű fontossága. 

Az élelmiszerfogyasztás speciális fogyasztási terület, hiszen az alapvető fiziológiai 

szükségleteinkhez nélkülözhetetlen, meghatározza az egészséget és jólétet, miközben 

környezeti hatása is jelentős. A fogyasztás fenntarthatóságát vizsgálva sokszor kisebb 
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jelentőséget tulajdonítanak az élelmiszerfogyasztásnak, mint annak tényleges környezeti hatása 

(Csutora, 2012). A fogyasztók jelentős közvetlen hatással vannak arra a három fogyasztási 

területre (élelmiszerfogyasztás, közlekedés és a lakásfenntartás, illetve energiahasználat), 

melyeknek a legnagyobb a környezetterhelése, így szerepük és felelősségük jelentős (Lorek és 

Spangenberg, 2001). Fontos azonban látnunk, hogy a tudatosság jellemzően alacsonyabb 

azokon a fogyasztási területeken, ahol időben / térben eltolódva jelenhetnek meg környezeti 

hatásai, tehát nehezebb egy jövő generációit érintő problémával motiválni a fogyasztót, vagy a 

régiójától függetlennek látszó, távoli térségre gyakorolt problémák kiemelésével. 

 

106. ábra Az élelmiszer-környezet elhelyezése a tágabb élelmiszer-rendszerben, szocio-ökológiai 

modell alapján. Saját szerkesztésű ábra (Downs et al., 2020 5. oldal) alapján 

 

A fogyasztói magatartásra számos tényező és szereplő hatással van, amiket együttesen 

élelmiszer környezetnek (’food environment’) nevezünk. Ez tartalmazza többek közt a 

választási architektúrát (azaz hogyan van prezentálva az élelmiszer választék, és hogyan nudge-

oljuk26  a fogyasztókat egyik döntés felé), normákat, árat és kényelmet, szokást. Pont ezért, az 

egyszerű információszolgáltatás, a száraz tényeken alapuló oktatás és a figyelemfelkeltő 

kampányok önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy a fenntartható fogyasztói döntésekhez 

szükséges viselkedési változást elérjék (EC SAM, 2020). Érdemes implicit tartalmakat feltárni, 

okosan kommunikálni és nudge-olni. Azt is láthatjuk, hogy csupán egy valamire, pl. 

technológiai fejlesztésekre nem alapozhatjuk a jövőnket: az élelmiszerkörnyezet minden részét 

figyelembe kell vennünk. Nem csak a szektorok közötti összefüggés fontos, a különböző 

                                                 
26 A nudge Richard Thaler és Cass Sunstein (2008) értelmezésében az egyén valamilyen irányba történő terelését, 

ösztökélését jelenti. A nudge, ugyan előre meghatározott döntés felé irányítja a döntéshozót, továbbra is meghagyja 

a döntés szabadságát. 
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tudományterületek kutatásainak összehangolása is szükséges. Jelen kutatás az élelmiszer-

rendszeren belül az individuális faktorokra koncentrál, de fontos megjegyezni, hogy a többi 

terület fejlesztése nélkül (pl. technológia, oktatás, mezőgazdaság, stb.) nem lehet eredményes.  

2.1.4 A szociálpszichológia eszköztárának fontossága a fenntarthatósági és fogyasztói 

magatartást vizsgáló kutatásokban 

Miért nem elég megfigyelni a fogyasztói szokásokat, miért érdemes a viselkedést a 

szociálpszichológia eszköztárának segítségével is vizsgálni? Myers szerint létezik egy objektív 

valóság, de azt minden egyén a saját meggyőződése, benyomásai és értékei lencséjét át észleli 

(Myers, 2012). Véleményem szerint a szociológia és pszichológia módszertanok még 

kiaknázatlan lehetőséget nyújtanak a fenntarthatósági tanulmányok gazdagításában, és a 

fogyasztói viselkedés, észlelés és értékek jobb megértésében. Egy olyan sokrétű és összetett 

probléma vizsgálatakor, amilyen a fenntartható élelmiszerfogyasztás is, multidiszciplináris 

megközelítésekre van szükség.  

A szociális reprezentációk fogalmát Serge Moscovici hozta be 1961-es tanulmányában, 

melyben a pszichoanalízis különböző értelmezéseiről írt a különböző társadalmi csoportokban. 

A szociális reprezentációt egyre többen alkalmazzák különböző tudományterületen is, 

hasonlóan összetett és bonyolult fogalmak és jelenségek mélyebb megértésére, például: az 

egészség (Aim et. al., 2018), a tudomány (Lievrouw, 1990; Bauer, Durant & Gaskell, 2002), a 

fenntarthatóság (Techio, Conclaves és Costa, 2016) vagy a vidék (Halfacree, 1997) közéleti 

megértésében. 

A szociális reprezentációk a társadalmi befolyás és kommunikáció rendszerei, amelyek a 

társadalom különböző csoportjainak társadalmi valóságát alkotják. A fogyasztók hatékony 

szemléletformálásához közelebb vihet minket a társadalmi valóságuk és észlelésük jobb 

megértése, és az implicit tartalmak feltárása, többek közt ezt hivatott támogatni ez a kutatás.  
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3. KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

3.1 Célkitűzés, feltételezések és kérdésfeltevések 

A kutatás célja a fenntartható élelmiszerfogyasztás jobb megértése a szociális reprezentáció 

elméletének segítségével, ezt szabad asszociációs játék módszerével mérjük fel. 

Cél: Fenntartható élelmiszer rendszerekhez való hozzájárulás 

Kutatási cél:  
A fogyasztók fenntartható élelmiszerfogyasztásról alkotott 

véleményének mély és átfogó megértése 

Alkalmazott elmélet: Szociális reprezentációk elmélete (Moscovici, 1961) 

Alkalmazott módszertan Szabad asszociációs játék 

 

A kutatás feltáró jellegű, központjában egy kérdésfeltevés áll, melyben arra keressük a választ, 

milyen fogalmak kapcsolódnak a Veszprém megyei fogyasztók szerint a fenntartható 

élelmiszerfogyasztáshoz. 

K1: Mi a fenntartható élelmiszerfogyasztás szociális reprezentációja a Veszprém megyei 

fogyasztók körében? 

A szakirodalmi ajánlások és a megelőző kutatás alapján (László, Czuppon és Gáll, 2020) egyes 

feltételezéseket is tehetünk: 

F1: A fenntartható élelmiszerfogyasztásról pozitív fogalmak jutnak a Veszprém megyei 

fogyasztók eszébe. 

F1-et abban az esetben fogadjuk el, ha a polaritás index pozitív, és magasabb, mint 0,5. Erre a 

feltételezésre a megelőző kutatás eredményei mellett a szakirodalom alapján is juthatunk.  

F2: A fenntartható élelmiszerfogyasztás szociális reprezentációján belül jelentős szerepet 

kapnak a helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó fogalmak, és ezek pozitív megítélésűek a 

Veszprém megyei fogyasztók körében. 

F2-t akkor fogadjuk el, ha a helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó fogalmak csoportja 

szerepel a leggyakrabban említett csoport közt, és polaritása magasabb, mint az átlag polaritás. 

F3: A fenntartható élelmiszerfogyasztás szociális reprezentációjában az egészség és a 

kapcsolódó fogalmak jelentős szerepet kapnak, és ezek pozitív megítélésűek a Veszprém 

megyei fogyasztók körében. 

F3-at akkor fogadjuk el, ha az egészséghez kapcsolódó fogalmak csoportja szerepel a 

leggyakrabban említett csoportok közt, és a polaritása magasabb, mint az átlag polaritás. 
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3.2 Módszertan 

3.2.1 A szabad asszociációs játék 

A szociális reprezentáció vizsgálatához több módszertan alkalmazását is megfigyelhetjük a 

szakirodalomban, a témában az egyik meghatározó kutató, Annamaria Silvana de Rosa az 

asszociatív hálózat technikát alkalmazta (de Rosa, 2002), ahol a fogalmak mellé az alanyoknak 

le kellett rajzolniuk a szerintük kapcsolódó fogalmakat, illetve ezekhez is rendelhettek további 

fogalmakat. A jelen kutatásban az asszociációk közti kapcsolatot nem kívántuk vizsgálni, így 

egy módosított, egyszerűbb módszertant hoztunk létre. A technika módosítására vagy 

egyszerűsítésére sokszor látunk példát, például Techio, Conclaves és Costa kutatásában, ahol 

46 fő bevonásával tárták fel a ’fenntarthatóság’ szociális reprezentációját (Techio, Conclaves 

and Costa, 2016).  

A módszer szerintem csak oly módon változtatható, hogy a reprezentációk begyűjtésénél ne 

befolyásoljuk az alanyokat, és minimalizáljuk a környezeti hatásokat. Ez volt az oka annak is, 

hogy a 2020-as járványhelyzet ellenére sem változtattam a módszertanon, mert online játéknál 

az interjúalanyok viselkedése csekély módon ellenőrizhető csak (például rá tudnak keresni 

interneten a fogalomra).  

Egy „játékszabályt” hoztam létre a technika legjobb használhatósága érdekében, illetve a 

közreműködő adatgyűjtő kutatók segítésére, melyet már a 2019-es kutatásban is használtunk. 
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 A játék 7 lépése 

1. A résztvevő azonosítása, azaz termelőről vagy fogyasztóról van-e szó, illetve a szabad 

asszociációs játékszabályok megismertetése a játékossal. Hangsúlyoznunk kell, hogy 

a szabad asszociációs játék során gyorsan, az elsőként eszünkbe jutó fogalmakat kell 

megnevezni, nem a stimulus definiálása a cél. 

2. Kimondjuk a stimulus szót: fenntartható élelmiszerfogyasztás. De Rosa szerint az a 

tény, hogy a feladat megköveteli az alanytól a lehető leggyorsabb és spontán 

asszociációk létrehozását, megkönnyíti a szavak olyan módon történő előhívását, ami 

megfelel az asszociációs folyamatnak, mindeközben aktiválja a szimbolikus kontextust 

is több közvetített asszociáció révén (de Rosa, 2002). 

3. A segédívre feljegyezzük a kifejezéseket. 

4. Az előhívás sorrendjét feljegyezzük. A kognitív pszichológia tudományterület verbális 

reakcióidőre és az asszociáció sebességére vonatkozó eredményei szerint; az előhívás 

sorrendjét tartalmazó lépés valóban fontos, és nem egyezik meg a fontossági sorrenddel. 

5. A játékos egyenként eldönti az asszociált szavakról, hogy pozitív, semleges vagy 

negatív érzést váltanak-e ki belőle (polaritás).  

6. A játokos az asszociált szavakat sorrendbe teszi fontosság alapján. 

7. A demográfiai adatok felvételét utolsó lépésként érdemes elvégeznünk, hogy 

minimalizáljuk a befolyásoló faktorokat. A kérdések sorrendjével kapcsolatban de Rosa 

is ezeket az ajánlásokat teszi, miszerint ennek köszönhetően megelőzhető a 

kontextusból származó, nem kívánt információ input, az asszociációs folyamat torzulása 

és az ábrázolásukon kívüli rögzítés (de Rosa, 2002), természetesen csak részben, hiszen 

a helyszín, napszak, az alany kedve és egyéb tényezők befolyással lehetnek.  
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107. ábra Kitöltött segédív  

 

Az asszociációk rögzítéséhez ugyanazt a segédívet használtuk, melyet 2019-ben 

összeállítottunk, annak figyelembe vételével, hogy a segédlap kitöltésekor a szabad 

asszociációs játék szabályait szigorúan be kell tartani annak érdekében, hogy a válaszokat minél 

kevesebb befolyásoló tényező torzítsa. 

A szabad asszociációs játék korlátai, lehetséges buktatói 

Vannak olyan, az asszociációkat lehetségesen befolyásoló tényezők, amelyek nem zárhatók ki: 

például a játék helyszíne, vagy az alannyal aznap történt események, az őt ért ingerek. Az 

adatfelvétel helyszínét minden esetben rögzítettük, és pár esetben nagy valószínűséggel tetten 

érhető volt a szituációs befolyás az asszociációkban: például az óvodában felvett adatok közt 

megjelent a ”gyermek”, ”kisszék”, a helyi piacon felvett adatokban megjelent a ”tömeg”. Arra, 

hogy egy asszociáció más stimulusból adódik-e, kontextuális vagy helyzeti hiba-e, csak 

következtetni tudunk, így a kiszűrésük sem egyértelmű. Mivel az eredményeket nem 

befolyásoló mértékben vannak jelen az adatbázisban, így nem kerültek kiszűrésre (csak 

legrosszabb esetben kis mértékben diverzzé tették az adatbázist). 

A szabad asszociációs játék alkalmazásának előnyei 

Tapasztalatom szerint a technika játékos jellegének és rövidségének köszönhetően szívesebben 

vesznek részt benne az alanyok. De Rosa (2002) szerint a technika kevésbé strukturált és nyitott 

jellege miatt nő a hajlandóság a válaszadásra, illetve nem érzik úgy az alanyok, hogy a 

kompetenciáikat vagy tudásukat teszteljük. Nincs rossz válasz, és az alanyoknak nem jelent 

nehézséget a technika megértése, függetlenül a szociokulturális hátterüktől, iskolai 

végzettségüktől. Talán a játék legnagyobb előnye az, hogy implicit tartalmak tárhatók fel vele 

(Joffe and Elsey, 2014).  
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3.3 Adatbázis 

3.3.1 Adatgyűjtés 

Egy 2019-es adatbázis kibővítésére került sor 2020-ban. A 2019-es adatbázis is saját felmérés 

eredménye, melyben 255 fő bevonásával 1255 reprezentációt gyűjtöttünk a fenntartható 

élelmiszerfogyasztás megítéléséről. Az új adatbázis felvétele azonos módon történt. A 2020-as 

adatbázis felmérésének helyszíneit a 10. ábra szemlélteti.  Főként a Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Karán, közgazdaságtan hallgatók körében, az oktatók segítségével 

játszották a játékot. Másik jelentős helyszín volt Jásd, ahol egy Helyi gazdaságfejlesztési 

kutatótábor keretei közt 2020. szeptember 17-20-ig 125 asszociációt gyűjtöttünk 25 fő 

bevonásával, a hallgatók segítségével. Az adatfelvétel részben egyenként történt, részben 

csoportosan irányított kitöltéssel az egyetemen.  

 

108. ábra Az adatgyűjtés helyszínei 

3.3.1.1 Veszprém megye 

Jelen kutatásban csak azokat a játékosokat vettük figyelembe, akik Veszprém megyében 

rendelkeztek állandó lakcímmel, így a kutatás kapott egy regionális jelleget is. Veszprém megye 

Magyarország északi részén helyezkedik el, lakónépessége 353 068 fő volt 2011. október 1-jén 

a KSH 2011-es területi adatai szerint (KSH, 2020a). A megye turisztikai szempontból jelentős 

területe Magyarországnak, többek közt a Bakonynak, a Balatonnak, borvidékének és az élettel 
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teli kistermelői közösségnek köszönhetően. Amellett, hogy a térség gazdasági szempontból 

központinak tekinthető, jelentős szerepet tölt be oktatási és kulturális szempontból is, amit jól 

példáz a megyeszékhely Veszprém, Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa címe 

is (EC website, 2018).  

 

109. ábra Népsűrűség 2018-ban Veszprém megyében, városonkénti bontás – TEIR adatbázis 

 

A megyére az aprófalvas településszerkezet a jellemző. 107 település lélekszáma nem éri el az 

ötszáz főt, száz fő alatti lakosságszáma 14 településnek van (KSH, 2013). A térségre jellemző 

egy élénk és jelentős kistermelői tevékenység is, melyet jól példáz a színes, kapcsolódó 

rendezvények és szervezetek száma is: például az évente megrendezésre kerülő Bakonyexpó, 

ahol 2019-ben mintegy 120 őstermelővel és kézműves mesterrel találkozhattak az odalátogatók, 

illetve az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület27, akik 2018-ban 285 kistermelőt kötöttek össze 

a régióban. 

3.3.2 Adatbázis, minta 

A 2019-es adatbázis 255 fős sokaságából 107 fő Veszprém megyében rendelkezett állandó 

lakcímmel, a következőkben csak őket vesszük figyelembe. Az ÚNKP-20-2 programnak 

köszönhetően az adatbázis kibővítésre került 2020. szeptemberben és októberben. A játékban 

összesen 135 fő vett részt, melyek közül 106 fő rendelkezik állandó lakhellyel Veszprém 

megyében, és a következőkben csak őket vesszük figyelembe. Az így létrejött, csak Veszprém 

megyei lakosokat tartalmazó adatbázis 213 főt tartalmaz, a további demográfiai és leíró 

statisztikákat a 12. összefoglaló ábra tartalmazza.  

                                                 
27 https://eltetobalatonfelvidek.hu/  

https://eltetobalatonfelvidek.hu/
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110. ábra: Az asszociációs játékban résztvevő Veszprémi lakosok demográfiai adatai 

 

A minta reprezentáló képességét leginkább a fiatal korosztály nagy aránya rontja, tehát a 

kutatásban inkább a fiatalok véleményét ismerhetjük meg. Az 1. táblázatban láthatjuk 

Veszprém megye korösszetételének és a minta korösszetételének összehasonlítását:   
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Veszprém megye népessége korösszetétel alapján 2011-ben 

((KSH 1.1.2.1 A népesség korcsoport és nemek szerint táblázata 

alapján) (Forrás: KSH, 2020b  ) 

Minta korösszetétel 

alapján 

életkor fő megoszlás fő megoszlás 

15–19 21 234 6,01% 8 3,76% 

20–24 20 919 5,92% 138 64,79% 

25–29 20 962 5,94% 22 10,33% 

30–34 26 360 7,47% 8 3,76% 

35–39 28 381 8,04% 10 4,69% 

40–44 25 051 7,10% 7 3,29% 

45–49 22 618 8,130% 2 0,94% 

50–54 25 384 9,125% 5 2,35% 

55–59 29 123 10,469% 3 1,41% 

60–64 23 530 8,458% 2 0,94% 

65–69 18 710 6,726% 2 0,94% 

70–74 15 920 5,723% 6 2,82% 

Összes Veszprém megyei lakos:       353 068 213  

 

46. táblázat: A minta és Veszprém megye összehasonlítása korösszetétel alapján 

 

Láthatóan az összegyűjtött adatok nem mutatják be reprezentatív módon a Veszprém megyében 

élők véleményét; mindazonáltal egy nagyságrendekkel nagyobb mintával dolgozunk, mint a 

hasonló kutatások (például az esetünkben releváns, fenntarthatóság szociális reprezentációját 

vizsgáló Techio, Conclaves és Costa kutatás, 46 fő bevonásával; vagy az  egészség szociális 

reprezentációjának vizsgálata 120 fővel (Aim et. al., 2018)). 

3.3.3 Adatok kezelése és tisztítása 

Az asszociációk felvétele személyesen történt, és első lépésként papír alapon lett rögzítve. Az 

adatokat Microsof Excel táblázatkezelő program segítségével digitalizáltam, változatlan 
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formában. Először a hibás játékok kerültek kiszűrésre (például nem 1-5-ig rendezte fontossági 

sorrendbe az asszociációkat az alany, vagy egyéb módon hiányosan töltötte ki az ívet). Második 

lépésként egy új táblázatban a szinonimák egységesítése történt meg. Ez azokban az esetekben 

fontos, mikor egy szóhoz sokféle rag társítható, vagy sok szinonima létezik, hiszen 

elaprózódhat a jelentősége gyakoriságok vizsgálatakor (például: éhezés= éhezés fennállása, 

éhség, éhínség, éhezők; egészség= egészséges, egészségesen, egészségesség, egészséges 

módon, egészségesen enni stb.). Főként a ragok eltávolítására kell gondolni ez alatt a lépés alatt. 

Az szinonimákra szűrt adatbázison már különböző számításokat végeztünk.  

Egy másik táblázat is készült: a szavakat 15 csoportra osztva jelentés szerint. Egyes esetekben 

a szavak ugyan nem szinonimái egymásnak, de ugyan arra a jelenségre utalnak, rokon értelmű 

szavak: például a megfizethetőség tematikus csoportba tartoznak a spórolás, olcsó, ár, költség 

és hasonló szavak. 

Az így elkészült adatbázisra is számolunk indexeket, mutatókat. Egy szó csak egy kategóriába 

sorolható, és ezek közt nincs átfedés. A 2019-es kutatáshoz képest az alcsoportok 

változtatásra kerültek. A tartalom szerinti bontáskor létrehozott csoportok és ezek leírása a 2. 

táblázatban olvasható:   
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Megnevezés Leírás, példa 

Helyi 
Helyi élelmiszer-előállításhoz kapcsolható fogalmak, pl.: házi, helyi, 

magyar, őstermelő… 

Bio 

Vegyszerekhez, tartósítószerekhez, adalékanyagokhoz és bio 

élelmiszerekhez kapcsolható fogalmak, pl.: vegyszermentes, bio 

élelmiszer, tartósítószer…  

Élelmiszer-

gazdaság 

Az élelmiszergazdaság szereplői és a hozzájuk kapcsolódó fogalmak, 

pl.: kereslet, multi, mezőgazdaság…  

Környezetvédelem 
A környezetvédelemmel és környezet szennyezéssel kapcsolatos 

fogalmak, pl.: környezetvédelem, környezetszennyezés, erdő… 

Szociális 
Szociális kérdésekkel kapcsolatos fogalmak, pl.: éhezés, összefogás, 

szegénység…  

Egészség 
Egészséghez kapcsolható fogalmak, pl.: HEALTH, egészséges… 

Tudatos 
Tudatossághoz és mérsékletességhez kapcsolható fogalmak, pl.: 

odafigyelés, megbecsülni, kitartás, előre gondolás…  

Pazarlás/hulladék 
Hulladékkal, élelmiszerpazarlással és szemeteléssel kapcsolatos 

fogalmak, pl.: hulladékmentes, szemét, élelmiszerpazarlás… 

Minőség 
Minőséghez és jellemzőkhöz köthető fogalmak, pl.: szép, finom, 

szagtalan, minőségi, ellenőrzés, higiénia… 

Vega/állat 

Veganizmushoz, vegetarianizmushoz és állatokhoz, állati eredetű 

termékekhez kapcsolható fogalmak, pl.: vega, hús, állatkínzás. 

marha…  

Csomagolóanyagok 

Csomagolóanyagokhoz, műanyagfelhasználáshoz és 

élelmiszertároláshoz kapcsolható fogalmak, pl.: visszaváltás, zacskó, 

papírzsák, csomagolásmentes… 

Megfizethetőség 
A megfizethetőséggel, árral kapcsolatos fogalmak, pl.: spórolás, 

olcsó, drága, pénz, gazdaságos, költséges, megfizethető…  

Zöldség/gyümölcs 
Különböző zöldségek, gyümölcsök, gabonák és növények csoportja, 

pl.: növények ültetése, paradicsom, zöldség, gabona … 

Diéta/táplálkozás 
Diéták, élelmiszerek és ezekhez kapcsolódó fogalmak, pl.: vitamindús 

étrend, diéta, szénhidrát, paleo, gasztronómia … 

Fenntarthatóság 
Fenntarthatósághoz és karakterisztikáihoz kapcsolható fogalmak, pl.: 

hosszútávú, szezonális, fenntartható stb.  
47. táblázat: Az asszociációk tartalom szerinti csoportjai és leírásuk 

 

 

Gyakran az játékososok az asszociációk formálásakor a fenntartható élelmiszerfogyasztás 

ellentétére hoznak példákat, ezért az egyértelműen az ellentétre hozott asszociációkat külön 

csoportosítottuk.  

Sajnos a negatív polaritás (azaz mikor az asszociált szót negatívnak ítéli meg a játékos) nem 

egyértelműen utal az ellentétre való asszociációra, például a nehezen kivitelezhető, 

lemondásokkal teli asszociációkkor valószínűleg a fenntartható élelmiszerfogyasztás 
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reprezentációival találkozhatunk. Sok esetben sejthetően ellentétre gondoltak az alanyok, de a 

nem egyértelműen ellentétes szavakat nem vettük figyelembe, például hús. Egyértelműen 

ellentétes asszociációk voltak például az élelmiszerpazarlás, állatkínzás, klímaváltozás, 

környezetszennyezés, kiegyensúlyozatlanság. 

Hasonló tematikus csoportosításra máshol is láthatunk példát a szakirodalomban, például az 

egészség szociális reprezentációjának vizsgálatakor (Aim et. al., 2018). A csoportok 

alkotásakor arra törekedtem, hogy nagyságrendileg hasonló nagyságú, belül homogénebb 

csoportokat alkossak, ahol egy szó csak egy csoporthoz van hozzárendelve. Az alábbi, 13. ábrán 

szemléltettem a csoportok elemszám szerinti hasonlóságát:  

 

111. ábra A tematikus csoportok megoszlása említési gyakoriság szerint 
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3.4 Eredmények 

3.4.1 Alkalmazott indikátorok, indexek és módszerek 

Gyakoriság (f) és relatív gyakoriság: A mintában vizsgáljuk az egyes fogalmak említésének 

előfordulását, azaz gyakoriságát; illetve relatív gyakoriságát is, azaz elosztjuk a minta 

nagyságával.  

Sorrend (r): Az említett asszociációkat csökkenő sorrendbe tesszük gyakoriságuk szerint. 

Ellentét asszociációk aránya: A szakirodalomban erre a mutatóra nem találtam példát, 

azonban a mérésére a tapasztalataim szerint szükség van: az alanyok a 2019-es kutatás 

alkalmával a játék során jelentős arányban asszociáltak egyértelműen a fenntartható 

élelmiszerfogyasztás ellentettjére. Ez a jelen kutatásban is tetten érhető: éhezés, igazságtalan, 

vegyszer. Más esetekben ez nem egyértelműen eldönthető, például: hús, konzerv, bolt. Az 

ellentétek kiválasztásakor alul becsüljük ezt az arányt, és csak az egyértelműen ellentétre 

asszociált szavak arányát vizsgáljuk majd a teljes sokaságon belül: 

 

Ellentét asszociációk aránya= (ellentétre asszociálás száma)/(összes asszociálás) 

 

Úgy gondolom, hogy az ellentétre asszociálás nagy aránya azt jelezheti, hogy a hívószó egy 

vitatott dologra vonatkozhat, amivel kapcsolatban vagy nem alakult ki konszenzus a 

társadalomban, vagy a hívószó ellentettjéhez intenzívebb érzelmek28 társíthatók, mint a 

hívószóhoz. 

 

 

 

Diverzitás (D) (Hollosy-Vadasz, 2017; Vergcs, 1994): 

A diverzitás a konszenzus, avagy egyetértés mértékét mutatja meg. Minél magasabb az 

asszociációk variabilitása, annál kisebb a konszenzus.  

 

D= (különféle szavak csoportjának száma)/ (összes szó) 

 

                                                 
28 Gondoljunk például a fekete és fehér ellentétekre. A fekete hívószóra kevésbé valószínű, hogy a fehérre jellemző 

asszociációkkal találkoznánk, (pl. hó, karácsony, tiszta, fény). Ezzel szemben a fenntartható 

élelmiszerfogyasztáshoz ( vagy ellentétéhez) erősebb érzelmek társulhatnak, időszerű problémát vet fel, és 

megítélése, értelmezése változáson megy keresztül jelenleg is. 
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D értéke 0 és 1 közé esik, és minél inkább közelít az 1-hez, annál nagyobb a változékonyság; 

minél inkább közelít a 0-hoz, annál nagyobb a konszenzus. Véleményem szerint a konszenzus 

tovább növekedik a minta nagyságának növekedésével, és ezt a mintanagyságot még nem értük 

el a kutatásban.  

Hapax (H) (Hollosy-Vadasz, 2017; Vergcs, 1994; Orosz, 2008):  

A hapax a témához kapcsolódó kognitív szerkezet stabilitását mutatja meg. 

 

H= (csak egy játékos által említett asszociációk száma) / (különféle szavak csoportjának 

száma) 

 

A hapax mindig 0 és 1 közé esik, ahol az 1-hez való közeledés a kognitív szerkezet magasabb 

stabilitását mutatja.  

Felidézési sorrend (OE) (de Rosa, 2002): 

A felidézési sorrend a prototípusos hozzáférhetőség indikátoraként is szolgál (de Rosa, 2002) 

(könnyen elérhető). Az asszociatív sebesség jelezheti mind az asszociatív kapcsolat erősségét, 

mind a könnyebb elérhetőségét (de fontosságot az egyén számára nem). 

Fontossági sorrend (OI) (de Rosa, 2002): 

Az a tevékenység, mikor az alanyok visszatekintenek az általuk asszociált szavakra, és 

egyenként fontosság szerint osztályozzák őket; egy racionálisabb és tudatosabb kognitív 

tevékenységet von maga után. Az alanyoknak sorrendbe kellett helyezniük az általuk asszociált 

kifejezéseket, majd az individuális29 asszociációknál az átlag fontosságot néztük, azaz minél 

inkább közelít 1-hez, annál fontosabb volt átlagosan. 

 

Polaritás index (P) (de Rosa, 2002): 

A polaritás index az értékelés szintetikus mérése és az implicit attitűd mérésére szolgál a 

reprezentációs területen (de Rosa, 2002). Az alanyok az asszociációkról egyenként eldöntik, 

hogy számukra pozitív, semleges vagy negatív érzést váltanak-e ki belőlük. A polaritás 

kiszámításához két speciális indexet alkalmaztunk: a polaritás és neutralitás indexeket. 

 

P= [ ( pozitív asszociációk száma ) - (negatív asszociációk száma ) ] / ( összes asszociált 

szó száma) 

                                                 
29  azaz szó szerinti, tematikusan nem összevont 



  

 

550 

 

Amennyiben (P) -1 és -0,5 közé esik, akkor az asszociációk döntő többsége negatív megítélésű. 

Ha (P) -0,4 és +0,4 közé esik, a negatív és pozitív asszociációk hasonló arányban vannak jelen. 

Ha (P) +0,4 és +1 közé esik, az asszociációk döntő többsége pozitív megítélésű. 

Neutralitás index (N) (de Rosa, 2002): 

A neutralitás index , avagy semlegességi index egy kontrol mutatóként működik, feltételezve, 

hogy a magas pozitív / negatív polaritás megfelel a semlegesség hiányának és fordítva. 

 

N= [ ( negatív asszociációk száma ) - (semleges + pozitív asszociációk száma ) ] / ( összes 

asszociált szó száma) 

 

Ha (N) is -1 és -0,5 közé esik, akkor az asszociációk csekély hányada volt semlegesként 

megítélve. Ha (N) -0.4 és +0.4 közé esik, akkor a semleges szavak aránya hasonló volt a 

pozitívan és negatívan megítélt kifejezések arányával összesen. Ha (N) +0.4 és +1 közé esik, 

akkor magas a neutralitás, az asszociációk döntő többsége semlegesnek van ítélve, elenyésző 

az érzelmi töltet. 

Gyakoriság – fontosság mátrix (Andrade, 2011): 

Az asszociáció központi és perifériás részeit alkotó szavak megjelölésére a szavakat felosztjuk 

a gyakoriság és fontosság szerint (kiszámoljuk az átlagokat és a súlyozott átlagokat). Mátrix  

szerkezetet alkalmaznak Andrade (2011) nyomán) az asszociációkat az átlagos OE és 

gyakoriság szerint tagoljuk. 

 

1. negyed 

Központi mag 

(magas gyakoriság és fontosság) 

2. negyed 

Első periféria 

(magas gyakoriság és alacsony fontosság) 

3. negyed 

Kontraszt zóna 

(alacsony gyakoriság és magas fontosság) 

4. negyed 

Második periféria 

(alacsony gyakoriság és alacsony fontosság) 

48. táblázat Gyakoriság - fontosság márix Forrás: Andrade, 2011 (saját szerkesztés) 

 

A társadalmi reprezentációk vagy a központi meg elméletének strukturális megközelítését 

Abric javasolta 1976-ban: ezen elmélet szerint a reprezentációk központi és perifériás tartalmak 

köré szerveződnek (Sá, 1996). Orosz (Orosz, 2008) szerint ahhoz, hogy egy koncepció a 

központi magba tartozzon, a gyakoriságnak legalább 17% -nak kell lennie, és a fontosságnak 

minimum 2,5-nek.  
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3.4.2 Számítások és eredmények 

3.4.2.1  Kérdésfeltevés vizsgálata 

K1: Mi a fenntartható élelmiszerfogyasztás szociális reprezentációja a Veszprém megyei 

fogyasztók körében? 

A leggyakrabban említett kifejezés az egészség volt, emellett pedig közel minden esetben 

pozitív fogalom volt a játékosok számára, a fontossági sorrendben átlagosan az 1, 98-edik 

helyet kapta az 5-ből. A bio magas említési gyakorisága mellett már kevésbé volt fontos és 

inkább neutrális volt a fogyasztók számára. A helyi termelő (f=47), hazai (f=17), házi (f=15) 

pozitív megítélésű szavak voltak.  

A fenntartható, húst kevésbé preferáló diétához kapcsolható zöldség/gyümölcs (f=32) és 

vegán/vegetariánus (f=30) asszociációk rendelkeztek még magas gyakorisággal. Érdekes 

módon a pénzügyi fenntarthatóság is megjelenik a leggyakrabban említett asszociációk között 

(megfizethető (f=26)). Az 5. táblázatban láthatóak a 10-szer, vagy többször említett 

asszociációk, illetve átlag polaritásuk, evokációjuk és fontosságuk. A minimum kétszer, de 

kevesebb, mint tízszer említett asszociációk táblázata a Mellékletekben található (12. 

táblázat).   
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 gyakoriság 

(f) 

kummulált 

gyakoriság 

(f') 

relatív 

gyakoriság 

kummulált 

relatív 

gyakoriság 

(g') 

átlag 

polaritás 

index 

átlag 

fontosság 

átlag 

evokáció 

egészség 75 75 7,04% 7,04% 0,945 1,890 2,808 

bio 62 137 5,82% 12,86% 0,695 3,492 2,814 

helyi termelő 47 184 4,41% 17,28% 0,830 3,489 3,149 

zöldség/gyümölcs 32 216 3,00% 20,28% 0,875 2,781 3,281 

vegán /vegetariánus 30 246 2,82% 23,10% 0,533 3,600 2,900 

megfizethető 26 272 2,44% 25,54% 0,923 3,385 2,500 

pazarlás 22 294 2,07% 27,61% -1,000 3,450 2,600 

minőség  18 312 1,69% 29,30% 1,000 3,000 4,000 

tudatos 18 330 1,69% 30,99% 0,944 2,167 2,944 

hazai 17 347 1,60% 32,58% 0,941 2,588 3,353 

környezetvédelem 17 364 1,60% 34,18% 0,929 2,071 2,286 
házi 15 379 1,41% 35,59% 1,000 3,067 3,267 

környezettudatos 14 393 1,31% 36,90% 0,833 2,500 1,917 

fenntartható 13 406 1,22% 38,12% 1,000 1,923 2,462 

pazarlásmentes 13 419 1,22% 39,34% 0,538 1,846 2,154 

csomagolásmentes  12 431 1,13% 40,47% 1,000 3,000 4,333 

éhezés 12 443 1,13% 41,60% -1,000 3,750 2,750 

újrahasznosítás  11 454 1,03% 42,63% 1,000 1,000 2,000 

élelmiszerpazarlás 10 464 0,94% 43,57% -0,800 3,400 2,700 

piac  10 474 0,94% 44,51% -1,000 5,000 3,000 
49. táblázat: A 10-szer vagy többször említett asszociációk (gyakoriság, átlag polaritás, átlag 

fontosság és átlag evokáció) 

 

Gyakoriság –fontosság mátrix  

A centralitás tanulmányozására a gyakoriság-fontosság mátrixot alkalmazzuk. A központi mag 

kisszámú elemből áll, amelyeknél konszenzus alakult ki, stabilak, koherensek és merevek, és 

nem érzékenyek a közvetlen kontextusra (azaz az epizodikus körülmények általi módosításra) 

(Abric, 2001). Ez nagyon fontos, hiszen az alkalmazott módszer, a szabad asszociációs játék 

érzékeny a környezetre, és befolyásolhatja az asszociációkat. Feltételezhetően a központi mag 

elemei mindenképp megjelennek bármely kontextusban vesszük fel az adatokat. 

Az ötször, vagy többször említett asszociációkat vettük csak számításba. 17% feletti 

gyakorisággal nem rendelkezik egy asszociáció sem (más szakirodalmak szerinti küszöb), így 

új küszöbértéket kell meghatároznunk. Az teljes mintában az átlag gyakoriság f=2,926. Ha csak 

a többször említett szavakat vesszük figyelembe f=6,476, a minimum ötször említett szavak 

esetében ez az érték f=14,581, ezt az értéket fogjuk figyelembe venni. Az teljes mintában az 

átlag fontosság OI=3. Csak a minimum ötször említett szavak esetében ez az érték OI=2,875, 

és a továbbiakban ezt veszem figyelembe. A módosításokra azért volt szükség, hogy a minta 
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nagy diverzitása miatt ne kerüljenek egyébként kisebb fontosságú / gyakoriságú szavak a 

központi magba, de ne is vesszenek el a centrális szavak a minta változékonysága és hibái miatt. 

Központi mag Első periféria 

magas gyakoriság 14,581< magas gyakoriság   14,581< 

magas fontosság 2,870> alacsony fontosság   2,870< 

egészség 75 1,890 bio 62 3,492 

zöldség/ gyümölcs 32 2,781 
helyi termelő 47 3,489 
vegán/ vegetariánus 30 3,600 

tudatos 18 2,167 megfizethető 26 3,385 
hazai 17 2,588 pazarlás 22 3,450 

környezetvédelem 17 2,071 
minőség  18 3,000 
házi 15 3,067 

Kontraszt zóna Második periféria 

alacsony gyakoriság 14,581> alacsony gyakoriság   14,581> 

magas fontosság 2,870> alacsony fontosság   2,870< 

környezettudatos 14 2,500 csomagolás mentes  12 3,000 
fenntartható 13 1,923 éhezés 12 3,750 
pazarlás mentes 13 1,846 élelmiszer pazarlás 10 3,400 
újra hasznosítás  11 1,000 piac  10 5,000 
mérsékletesség 9 2,000 hosszútávú 9 3,889 
vegyszer mentes 8 2,857 környezetbarát  9 4,000 
szezonális 7 2,857 zöld  9 5,000 
víz 6 2,333 finom 8 3,750 
élet 5 1,800 hús 8 3,286 
műanyag  5 1,000 komposztálás 8 4,625 
műanyag mentes 5 2,400 mezőgazdaság 8 3,000 
természetes 5 1,500 gyorsétterem 7 4,143 
túltermelés 5 1,750 tartósítószer 7 4,714 
    ár 5 3,000 
    búza 5 3,200 
    drága 5 3,000 
    élelmiszer 5 3,600 
      szegénység 5 3,500 

 

50. táblázat: Fontosság- gyakoriság mátrix 

 

A központi magban a relatíve magas gyakoriságú és fontosnak ítélt szavak kerültek:  azaz az 

egészség, zöldség/ gyümölcs, tudatos, hazai, környezetvédelem. Jellemzően a központi magot 

szilárd, a köztudatban sokak által elfogadott szavakat alkotják, azaz ezek a hívószavak kevésbé 

megosztók azzal kapcsolatban, hogy a fenntartható élelmiszerfogyasztás elemei-e. 

A kontraszt zónában nagyon fontos szavakat találunk, amiket kevesebb alkalommal említettek: 

láthatóan például az újrahasznosítás mind a 11 evokációnál az első helyen szerepelt a 

fontossági sorrendben. Szerintem ezek az elemek a fogyasztók egy különleges csoportja 

számára kiemelten fontosak, míg másokat nehezebb például ”megfogni” a fenntartható 

csomagolóanyagokkal.  
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Az első periféria asszociációi ugyancsak relatíve magas gyakorisággal rendelkeztek, de a 

fontossági sorrendbe hátrébb foglaltak helyet, például a bio. Azaz sokan asszociálnak rá, de 

ettől még nem feltétlenül a fenntartható élelmiszerfogyasztás leg erősebb jellemzője.  

A második perifériában a kevésbé gyakori és fontos szavak kaptak helyet, mint a piac, éhezés, 

zöld. Ebből a szekcióból nagyobb minta esetén kimozdulhatnak asszociációk, és az első 

perifériába vagy a kontrasztzónába kerülhetnek. 

Tematikus csoportok 

Tematikus csoportokat alkottam annak érdekében, hogy a sokféle módon kifejezhető fogalmak 

ne veszítsenek fontosságukból. A csoportokat és jellemzőiket a 6. táblázat ábrázolja, a 

csoportok leírása a 2. táblázatban található.  

Tematikus csoport neve n 
átlag 

evokáció 
átlag 

polaritás 
átlag 

fontosság 
ellentét 

(db) 
ellentét 

aránya 

helyi 120 3,21 0,87 3,22 0 0,00% 

bio 94 2,96 0,53 3,53 14 14,89% 

élelmiszergazdaság 90 3,18 0,24 3,34 24 26,67% 

környezetvédelem 83 2,83 0,64 2,55 12 14,46% 

szociális 78 3,10 0,12 2,78 32 41,03% 

egészség 76 2,76 0,92 1,87 0 0,00% 

tudatos 74 3,28 0,69 2,77 5 6,76% 

pazarlás/hulladék 76 2,84 -0,13 3,08 39 51,32% 

minőség 59 3,08 0,88 2,62 1 1,69% 

vega/állat 65 2,88 0,45 3,62 14 21,54% 

csomagolóanyagok 60 2,80 0,42 3,2 14 23,33% 

megfizethetőség 54 2,52 0,44 3,19 10 18,52% 

zöldség/gyümölcs 54 2,94 0,89 3,00 0 0,00% 

diéta/táplálkozás 47 3,49 0,68 3,26 1 2,13% 

fenntarthatóság 35 2,94 0,80 2,77 1 2,86% 

 Összesen 1065 3 0,55 3 167 15,68% 
51. táblázat: Az asszociációk tematikus csoportjai és jellemzői 

 

3.4.2.2 Feltételezések vizsgálata 

F1: A fenntartható élelmiszerfogyasztásról pozitív fogalmak jutnak a Veszprém megyei 

fogyasztók eszébe.  

Erre a feltételezésre a megelőző kutatás eredményei mellett a szakirodalom alapján is 

juthatunk. F1-et abban az esetben fogadjuk el, ha a polaritás index pozitív, és magasabb, mint 

0,5. Az első feltételezést elfogadjuk, hiszen a polaritás index magasabb, mint 0,5.   
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polaritás =-1 184 

polaritás = 0 110 

polaritás = 1 771 

Össz. 1065 

  0,551174 
52. táblázat Polaritás index 

 

Érdemes azt megvizsgálnunk, hogy milyen polaritással rendelkezik azon asszociációk halmaza, 

amiből kivesszük az egyértelműen ellentétre asszociált szavakat. Ebben az esetben az átlag 

polaritás index p=0,800 ; ami tovább erősíti F1 elfogadhatóságát.  A polaritás index mellett a 

neutralitás index vizsgálatakor azt tapasztaljuk, hogy a fenntartható élelmiszerfogyasztás kis 

arányban vált ki semleges érzést az alanyokból.  

 

polaritás= -1 184 

polaritás = 0 110 

polaritás = 1 771 

Összegzés 1065 

  -0,79343 
53. táblázat Neutralitás index 

 

Feltételezhetően azokat, akik törekednek a fenntartható élelmiszerfogyasztásra, érzelmi töltetű 

motiváció is hajtja, ami további vizsgálatot igényel a jövőben. Általánosságban a résztvevők 

szerint a fenntartható élelmiszerfogyasztáshoz pozitív szavak kapcsolódnak. 
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F2: A fenntartható élelmiszerfogyasztás szociális reprezentációján belül jelentős szerepet 

kapnak a helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó fogalmak, és ezek pozitív megítélésűek a 

Veszprém megyei fogyasztók körében. 

F2-t akkor fogadjuk el, ha a helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó fogalmak csoportja 

szerepel a leggyakrabban említett csoportok közt, és polaritása magasabb, mint az átlag 

polaritás.  

Az élelmiszer rendszerben sok kulcsfontosságú szereplő van, aki sérülékenyebbé válik a 

kiszámíthatatlan környezetben, hirtelen változások következtében: gondoljunk csak például az 

őstermelőkre, akiknek szembe kell nézniük a klímaváltozás okozta növekvő kockázatokkal, 

vagy a kisebb éttermek helyzetére a koronavírus korlátozások bevezetésekor. A lánc 

sérülékenyebb szereplőit kollektíven védenünk kell. A fenntartható élelmiszer-rendszerre való 

áttérésben kulcsfontosságú szűk keresztmetszet a élelmiszertermelők sérülékeny gyenge 

helyzete. Az kiskereskedelmi szektor erősen befolyásolja a fogyasztók döntéseit (EC SAM, 

2020). Az EB szerint a fenntarthatóbb rendszer kiépítéséhez szükséges az alternatív élelmiszer-

rendszerek támogatása: például a fogyasztók és termelők közvetlen összekapcsolását lehetővé 

tevő megoldásoké (EC SAM, 2020).  

A tartalom szerinti csoportosításkor a legnépesebb csoportot alkotta a helyi 

gazdaságfejlesztéssel, helyi termelőkkel kapcsolatos csoport (n=120). 

csoport neve n átlag 

evokáció 

átlag 

polaritás 

átlag 

fontosság 

ellentét 

aránya 

helyi 120,00 3,21 0,87 3,22 0,00% 

teljes sokaság 1065,00 3,00 0,55 3,00 15,68% 

54. táblázat Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó fogalmak tematikus csoportjának jellemzői 

 

Ha az individuális asszociációkat vizsgáljuk gyakoriság szerint, akkor ehhez kapcsolható 

tartalmilag a gyakran említett helyi termelő (f=47), házi (f=15), és piac (f=10) is, a hazai a 

központi mag részét képezte. Az átlag polaritása p=0,867; ez magasabb a teljes minta átlag 

polaritásánál, és az ellentét asszociációk aránya 0%.  

A magas gyakoriság és polaritás miatt F2-t elfogadjuk. 
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F3: A fenntartható élelmiszerfogyasztás szociális reprezentációjában az egészség és a 

kapcsolódó fogalmak jelentős szerepet kapnak, és ezek pozitív megítélésűek a Veszprém 

megyei fogyasztók körében. 

F3-at akkor fogadjuk el, ha az egészséghez kapcsolódó fogalmak csoportja szerepel a 

leggyakrabban említett csoportok között, és polaritása magasabb az átlag polaritásnál. 

55. táblázat Egészséghez kapcsolódó fogalmak tematikus csoportjának jellemzői 

csoport neve n átlag 

evokáció 

átlag polaritás átlag fontosság ellentét aránya 

egészség 76,00 2,76 0,92 1,87 0,001% 

teljes sokaság 1065,00 3,00 0,55 3,00 15,68% 

A megelőző kutatásban (László, Gáll és Czuppon, 2020) az egészség kulcsfogalom volt az 

asszociációk közt. Jelen kutatás eredményeit vizsgálva is látható fontossága: általában 

hamarabb említették a résztvevők az átlagnál, polaritási indexe és fontossága magasabb volt. A 

77 említésből csupán két alkalommal ítélték negatívnak a polaritást, két esetben neutrálisnak, 

73 esetben pozitív fogalomnak. Ennek értelmében a polaritás kritériumnak megfelel. 

 

 

112. ábra A tematikus csoportok átlag polaritása 

 

F3 elfogadása ennek ellenére nem egyértelmű: az egészséghez kapcsolódó asszociációk 

csoportja a csak a 6. legnépesebb tematikus csoportot képezte (összesen 15 csoportból), így az 

eredetileg kitűzött kritériumot nem teljesíti, azonban az individuális vizsgálat alkalmával a leg 

gyakrabban említett szó, illetve a fontosság-gyakoriság mátrixon belül a központi mag 

legerősebb asszociációja. Ezeket figyelembe véve F3-at elfogadom, az egészség fontos és 

pozitív megítélésű.   
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3.5 Konklúzió és következtetések 

3.5.1 A gazdasági fenntarthatóság az élelmiszerfogyasztásban 

A gazdasági fenntarthatóság vizsgálatakor az élelmiszer-rendszerek kapcsán legtöbbször a 

mezőgazdaság fenntarthatóságát, az ipar és technológiák gazdasági fenntarthatóságát 

vizsgáljuk. A fenntartható élelmiszerfogyasztás kapcsán a gazdasági fenntarthatóságnál 

figyelembe kell vennünk, hogy a termékek ára befolyásolja azt a réteget, aki hozzájuthat. A 

legújabb technológiák esetében hiába találkozunk környezetileg fenntartható, az emberek által 

elfogadott technológiákkal, ha túl drágák, és a piacon életképtelen termékek előállítása a 

végeredmény.  

Egy olyan rendszer, ahol az emberek egy részének nem érhető el kiegyensúlyozott, egészséges 

étrend, nem lehet fenntartható. Ez a felismerés a várakozásaimnál nagyobb mértékben jelent 

meg a reprezentációkban: például a gyakoriság-fontosság mátrixban az első perifériában 

szerepelt a megfizethető (f=26), de gyakori említése ellenére kevésbé volt fontos (OI=3,385). A 

megfizethetőség tematikus csoportján (f=54) belül az ellentét asszociációk aránya magas 

(18,52%), azaz sok fogyasztó érzi úgy, hogy a fenntartható élelmiszerfogyasztás gazdasági 

akadályai fennállnak. A megfizethetőség kérdésköréhez kapcsolódnak egyes szociális kérdések 

is, például jelen volt az asszociációkban a szegénység és az ebből adódó éhezés is. 

Ha Magyarországon a fenntarthatóbb élelmiszerfogyasztás felé szeretnénk haladni, akkor 

szélesíteni kell azon fogyasztók körét, akik számukra elfogadható áron juthatnak hozzá 

egészséges, fenntarthatóbb jellemzőkkel rendelkező élelmiszerekhez, és csökkentenünk kell azt 

az ”áldozathozási érzést”, amit a drágább de fenntarthatóbb élelmiszerek vásárlása okozhat.  

Véleményem szerint ennek első lépése az iskolákban és közétkeztetésben való egészséges, 

minőségi, fenntartható módon előállított élelmiszerek biztosítása lehetne (egybekötve az 

oktatással), ahol a család gazdasági helyzetétől függetlenül megismerkedhetnének a ”jövő 

fogyasztói” a helyes élelmiszerkezeléssel, és a fenntarthatósági értékekkel is.   

3.5.2 Élelmiszerhez kapcsolódó csomagolóanyagok és 

élelmiszerpazarlás 

Az egyszer használatos műanyagok használatának csökkentése megindult szerte Európában, a 

műanyagzacskók betiltása Magyarországon 2021-re tolódott, de a folyamat már elkezdődött. 

2019-től jelentősen emelkedett az egyszer használatos műanyagok termékdíja, adója is. A 24.hu 

szerint az új jogszabály alapján betiltják a 15 - 50 mikron közötti falvastagságú műanyag 

zacskókat. Az ennél vékonyabbak termékdíját hússzorosára emelik: a jelenlegi 57 ft/kg helyett 
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1900 ft/kg (24.hu, 2020). Ezeket a törvényjavaslatokat és jogszabályokat nagyban támogatják 

a vásárlók is, széleskörű az elfogadottsága ennek az irányvonalnak. 

A köztudatban és a médiában jelentős szerepet tölt be az egyszer használatos műanyagok 

környezetkárosító hatása, sokszor pedig ezek élelmiszerekhez köthető hulladékok. A kutatási 

eredmények is alátámasztják azt, hogy az emberek tudatában vannak az egyszer használatos 

csomagolóanyagok használatának fenntarthatatlanságával. 

Nagyon magas volt az ezzel foglalkozó tematikus csoporton belül az ellentétasszociációk 

aránya (23,33%), például felesleges csomagolóanyag, műanyagzacskó, palackok, műanyag, 

melyek egytől egyig negatív polaritással bírtak.  

A gyakoriság-fontosság mátrix vizsgálatakor láthattuk, hogy az újrahasznosítás (n=11, minden 

esetben 1. legfontosabb asszociáció) például a kontraszt zónába esett. A kontraszt zónában 

nagyon fontos szavakat találunk, amiket kevesebb alkalommal említettek. Szerintem ezek az 

elemek a fogyasztók egy különleges csoportja számára kiemelten fontosak, míg másokat 

nehezebb például ösztönözni a fenntartható csomagolóanyagokkal. Tehát a szemléletformáló 

kampányok esetében is bizonyos fogyasztói csoportokat érdemes majd megcélozni, mert 

mindenki másra lesz ”fogékony”. 

Egy jó példa arra, hogy mekkora erővel bírhat a média, és a helyes szemléletformálás a 

fogyasztói attitűdök befolyásolásában, illetve arra is, hogy ezek időt igényelnek, évek kellenek 

a változáshoz. A csomagolóanyagok negatív volta könnyebben épülhetett be  a köztudatba, 

hiszen sokkal direktebb és szemmel láthatóbb káros voltát felismerni, mint például az 

élelmiszerpazarlásét. A fenntartható élelmiszerfogyasztás ösztönzése összetettebb feladat, ezért 

türelmesnek kell lennünk, és a szemléletformáló kampányok sikerességének vizsgálatakor is 

érdemes figyelembe vennünk ezt az időeltolódást.  

3.5.3 Állati eredetű termékek túlfogyasztása 

Míg a világ húsfogyasztása megháromszorozódott az elmúlt ötven évben, a Föld lakossága csak 

81%-al nőtt (Grigg, 1994). A fenntartható diétákban (például Planetary diéta30, SHARP 

diéták31) megjelenik a húsfogyasztás, de sokkal kisebb arányban, mint amennyi például 

                                                 
30 Az EAT- Lancet által kiszámolt, egyéni igényekre szabható fenntartható diéta, amely mind az egyén, mind a 

bolygó számára egészséges. Iránymutatásokat ad az egyes élelmiszer-csoportok arányára, amelyek együttesen 

alkotják az optimális étrendet az emberi egészség és a környezeti fenntarthatóság szempontjából. A növényi 

étrendet hangsúlyozza, ahol a teljes kiőrlésű gabonafélék, gyümölcsök, zöldségek, csonthéjasok és hüvelyesek 

jelentik az elfogyasztott ételek nagyobb részét. A hús és a tejtermékek az étrend fontos részei, de lényegesen kisebb 

arányban, mint a teljes kiőrlésű gabonafélék, gyümölcsök, zöldségek, diófélék és hüvelyesek (EAT Lancet, 2019).  
31 Sustainable, Healthy, Affordable, Reliable, Preferred: azaz fenntartható, egészséges, megfizethető, megbízható, 

elfogadható.  
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Magyarországon fogy. Az állatállomány a globális gabonatermelés 1/3-át emészti fel, és a 

globális szántóterületek mintegy 40% -át felhasználja (FAO, 2012), de szükségünk van-e ennyi 

húsra?  

A PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) szerint a marhaállomány 8,7 milliárd 

ember kalóriaigényének megfelelő mennyiségű ételt fogyaszt. A Worldwatch Institute szerint 

„A világon megtermelt gabona 40%-át az állatállomány etetésére használnak fel, így a  hús 

termékek, különösen a marhahús csökkenő fogyasztása hatalmas mennyiségű gabona 

felszabadulását jelentené, és így a földterületre nehezedő nyomást csökkentheti (PETA, 2020).  

A várakozásaim ellenére a reprezentációkban gyakran megjelent ez a téma, a tematikus 

csoportosítás szerint a vegetarianizmussal, veganizmussal és állati eredetű élelmiszerekkel 

kapcsolatos szavak csoportjába 65 asszociáció tartozott.  

 

tematikus 

csoport neve 
n   

átlag 

evokáció 

átlag 

polaritás 

átlag 

fontosság 

vega/állat 65 

11,2% 2,9 0,65 3,34 
zöldség/ 

gyümölcs 
54 

teljes sokaság 1065 100,0% 3 0,55 3 

 

Ugyan a csoport polaritása, átlag evokációja és fontossága nem tért el jelentősen az átlagtól, az 

ellentét asszociációk aránya jelentős (21,54%). Egy másik tematikus csoport, a zödség 

/gyümölcs is ide kapcsolható (n=54), mely átlag polaritása (p=0,89) jócskán meghaladta a teljes 

minta átlagát. A két csoport együttesen az asszociációk 11,17%-át teszi ki, láthatóan erősen 

jelen van a köztudatban a növényi eredetű élelmiszerek előtérbe helyezése fenntarthatóbb volta. 

Az individuális számításoknál a zöldség/gyümölcs a központi mag része, amiből ugyancsak azt 

feltételezhetjük, hogy a társadalom jelentős része egyetért abban, hogy a növényi eredetű 

élelmiszerek preferálása / nagyobb mértékű fogyasztása a fenntartható élelmiszerfogyasztás 

része. A fenntartható, húst háttérbe szorító diétához kapcsolható zöldség/gyümölcs (f=32) és 

vegán/vegetariánus (f=30) individuális asszociációk magas gyakorisággal rendelkeztek. 

A sokszor kulturális sajátosságokból adódó nagyarányú húsfogyasztást nem lehet egyik napról 

a másikra kiiktatni a fogyasztói szokásokból. Összességében nem arra van szükség, hogy teljes 

mértékben elhagyjuk az étrendünkből az állati eredetű élelmiszereket; hanem a diétánkban 

elfoglalt arányát kell csökkentenünk ahhoz, hogy közelítsünk a fenntarthatóbb diéták felé. 
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3.5.4 Fontos a nudge-ing: fenntartható élelmiszerfogyasztás 

ösztönzése, szemléltformálás 

Gulyás, Farsang és Ujhely, (2007) szerint a magyar lakosságra kevéssé jellemző a 

fenntarthatósági problémák érzékelése, vagy a fogyasztás és a fenntarthatóság 

összefüggéseinek érzékelése és ismerete, kivéve a médiában gyakran szereplő ügyeket, illetve 

azokat a témákat, ahol a cselekvés és következményei nyilvánvalók, direktek és testközelből 

érzékelhetők a fogyasztó számára. 

A fenntartható fogyasztói döntések támogatásához szükség van változásokra az élelmiszer-

környezetben is, ideértve a lehetőségek bemutatását a fogyasztók számára, amelyek a 

fenntartható megoldásokat könnyebb választássá teszik.  

A szakpolitikai megközelítéseknek érdemes a szabályozáson keresztül a költségeket a 

fenntartható, ideértve az egészséges választás esetében csökkenteni, a nem fenntartható 

döntésekkel szemben (EC SAM, 2020). Szerintem ide tartozik a kistermelők védelme a 

multinacionális élelmiszerelőállítókkal szemben, vagy az egészségtelen élelmiszerek (pl. 

drasztikus mennyiségű finomított cukrot vagy sót tartalmazó) drágábbá tétele (itt hozzá kell 

adnunk, hogy nem létezik olyan, hogy egészségtelen élelmiszer, minden termék bizonyos 

mértékben része lehet egy kiegyensúlyozott, egészséges diétának).  
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3.6 Összefoglalás 

Az élelmiszer rendszerünk sok szempontból nem fenntartható. Már most tudjuk, hogy jelenlegi 

állapotában nem képes hosszú távon, igazságosan és egészségesen ellátni a növekvő 

népességet, a környezetterhelése pedig amellett hogy jelentős, sokszor felesleges is: a 

megtermelt élelmiszer közel harmada nem kerül elfogyasztásra. A fejlett régiókban az 

élelmiszerpazarlás egyik fő oka a pazarló fogyasztói magatartás, illetve a kevésbé 

fenntartható fogyasztói preferenciák (például az erőforrás-intenzív élelmiszerek túl nagy aránya 

a diétánkban), amik gyakran egy kedvezőtlen irányba mozdítják el a többi élelmiszer ellátási 

lánc szereplőt is ( és vica versa). A fogyasztók által el nem fogadott fenntartható megoldások 

nem lehetnek életképesek, ezért kulcsfontosságú a vásárlók megértése, majd 

szemléletformálása.    

A fenntartható élelmiszer fogyasztás témaköre összetett, az ezzel kapcsolatos kutatásoknak 

érdemes interdiszciplináris jelleget felvenniük. Ezért megértéséhez feltáró kutatást végeztem 

kvalitatív módszertan alkalmazásával, a szociális reprezentáció elméletét (Moscovici, 1961) 

használtam fel, és szabad asszociációs játék módszertanával igyekeztem felmérni a 

fenntartható élelmiszerfogyasztás szociális reprezentációját Veszprém megyében.  

2019-ben UNKP32 ösztöndíj keretei közt kezdtem el a felmérést (László, Gáll és Czuppon, 

2020), majd kibővítettem az adatbázist 202033-ban. Ekkor célzottan a Veszprém megyében élő 

lakosokat vizsgáltam, a kutatás központjában egy kérdés áll: Mi a fenntartható 

élelmiszerfogyasztás szociális reprezentációja a Veszprém megyei lakosok körében?  

Az asszociációs játékot főként két kutatótábor során, illetve a Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Karán játszottuk, ezért az eredmények főként a fiatalabb korosztály 

véleményét tükrözi. Összesen a két kutatási periódus alatt 390 fő vett részt a játékban, és 1950 

asszociációt gyűjtöttünk. Körülük 213 fő rendelkezett Veszprém megyében állandó 

lakcímmel, és jelen dolgozat csak az általuk asszociált szavakat vizsgálja (1065 asszociáció). 

A kutatás feltáró jellege mellett feltételezéseket is teszünk a megelőző kutatás és a 

szakirodalom ajánlásai alapján, az eredményeket az alábbi, 11. táblázat foglalja össze:  

                                                 
32 UNKP - 2019 – 2: 255 fő, 107 Veszprém megyei lakos 
33 UNKP – 2020- 2: 135 fő, 106 Veszprém megyei lakos  
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 Leírás Feltétel Teljesülés és indoklás 

K1 

Mi a fenntartható 

élelmiszerfogyasztás szociális 

reprezentációja a Veszprém 

megyei fogyasztók körében? 

D=0,342 

H=0,665 

Központi mag= egészség, zöldség/ gyümölcs, 

tudatos, hazai, környezetvédelem 

F1 

✓ 

A fenntartható 

élelmiszerfogyasztásról pozitív 

fogalmak jutnak a Veszprém 

megyei fogyasztók eszébe.  

F1-et abban az esetben 

fogadjuk el, ha a 

polaritás index pozitív, 

és magasabb, mint 0,5. 

0,5 <p (0,551) 

0,5 <p (ellentétszűrt) 

(0,800) 

n=-0,793 

F2 

✓ 

 

A fenntartható 

élelmiszerfogyasztás szociális 

reprezentációján belül jelentős 

szerepet kapnak a helyi 

gazdaságfejlesztéshez 

kapcsolódó fogalmak, és ezek 

pozitív megítélésűek a 

Veszprém megyei fogyasztók 

körében.  

F2-t akkor fogadjuk el, 

ha a helyi 

gazdaságfejlesztéshez 

kapcsolódó fogalmak 

csoportja szerepel a 

leggyakrabban említett 

csoport közt, és 

polaritása magasabb, 

mint az átlag polaritás. 

1. legnépesebb tematikus 

csoport a helyi 

gazdaságfejlesztés 

(n=120) (p=0,87) 

helyi termelő (f=47)  

hazai (f=17) 

házi (f=15) 

piac (f=10) 

F3 

✓ 

A fenntartható 

élelmiszerfogyasztás szociális 

reprezentációjában az egészség 

és a kapcsolódó fogalmak 

jelentős szerepet kapnak, és 

ezek pozitív megítélésűek a 

Veszprém megyei fogyasztók 

körében. 

F3-at akkor fogadjuk el, 

ha az egészséghez 

kapcsolódó fogalmak 

csoportja szerepel a 

leggyakrabban említett 

csoportok között, és 

polaritása magasabb az 

átlag polaritásnál. 

a helyi gazdaságfejlesztés 

a 6. legnépesebb 

tematikus csoport (n=76) 

(p=0,92) (átlag 

fontosság=1.87) 

egészség = leggyakrabb 

individuális asszociáció 

Feltáró 

kutatási 

eredmények 

- állati eredetű élelmiszerek negatív aspektusai a köztudatban 

- nudgeing és tudatosság erősítése 

- gazdasági megfontolások 

- csomagolóanyagok fontossága köztudott a fenntartható 

élelmiszerfogyasztás vonatkozásában 

 

56. táblázat Az eredményeket összefoglaló táblázat 

 

Leggyakrabban az egészség, bio, helyi termelő, zöldség/gyümölcs, vegán/vegetariánus és 

megfizethető szavakra asszociáltak a játékosok. Azonban ez nem azt jelenti, hogy ezek voltak 

számukra a legfontosabb szavak. A gyakoriság-fontosság mátrix segítségével megvizsgáltuk, 

mely fogalmak képezik a szociális reprezentáció központi magját: azaz melyek azok, amik 

jelentős szerepet játszanak az asszociációk közül. Ezek az egészség, zöldség/ gyümölcs, 

tudatos, hazai és környezetvédelem kifejezések voltak. A diverzitás és hapax eredmény arra 

enged következtetni, hogy kialakulóban van egy konszenzus a fenntartható élelmiszer 

fogyasztás szociális reprezentációját illetően.  
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A játékosok minden asszociációjukról utólag eldöntötték, hogy számukra pozitív, semleges 

vagy negatív-e az adott fogalom, az 1065 asszociációból 771 alkalommal ítélték pozitívnak az 

adott fogalmat, az átlag polaritás 0,55 volt. Az ellentétre való asszociációktól szűrt adatbázis 

polaritása 0,800, amiből látható, hogy a fenntartható élelmiszerfogyasztásról jellemzően pozitív 

fogalmak jutnak a Veszprém megyei fogyasztók eszébe. 

A tematikus csoportok közül a legnagyobb elemszámmal a helyi gazdaságfejlesztéshez és helyi 

termelőkhöz kapcsolódó csoport rendelkezett, az átlagnál pozitívabb megítéléssel (p=0,87). Az 

individuális asszociációkat figyelembe véve is látszik a téma jelentősége: helyi termelő (f=47), 

hazai (f=17), házi (f=15), piac (f=10). A hazai asszociáció ezen felül a központi mag részét 

képezi. Ezekből az adatokból látható, hogy jelentős szerepet kapnak a helyi 

gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó fogalmak, és ezek pozitív megítélésűek a Veszprém megyei 

fogyasztók körében a fenntartható élelmiszerfogyasztás kapcsán.  

A 2019-es kutatásban a főszerepet egyértelműen az egészség alkotta a szociális 

reprezentációban, és a 2020-as jelen kutatásban is látszik jelentősége. Az összevont 

adatbázisban a központi mag legjelentősebb asszociációja az egészség volt (f=75; p=1,89). Az 

egészség és a kapcsolódó fogalmak jelentős szerepet kapnak, és ezek pozitív megítélésűek a 

Veszprém megyei fogyasztók körében. 

Egy olyan rendszer, ahol az emberek egy részének nem érhető el kiegyensúlyozott, egészséges 

étrend, nem lehet fenntartható. Ez a felismerés a várakozásaimnál nagyobb mértékben jelent 

meg a reprezentációkban: a megfizethetőség tematikus csoportján (f=54) belül az ellentét 

asszociációk aránya magas (18,52%), azaz sok fogyasztó érzi úgy, hogy a fenntartható 

élelmiszerfogyasztás gazdasági akadályai fennállnak. A megfizethetőség kérdésköréhez 

kapcsolódnak egyes szociális kérdések is, például jelen volt az asszociációkban a szegénység 

és az ebből adódó éhezés is. 

A növényi eredetű élelmiszereket nagyon gyakran kapcsolták a fenntartható fogyasztáshoz. 

Ennek ellentétjét, az állati eredetű élelmiszerek túlfogyasztását erősen negatívnak ítélték meg a 

résztvevők. A köztudatban egyre inkább erősödni látszik a diétánk fenntarthatatlansága, és 

ezáltal a fogyasztók felelősségtudata is. Magához a tudatossághoz kapcsolódó fogalmak (f=79) 

is gyakran megjelennek.  

Másik, a köztudatban egyre nagyobb teret nyerő téma a csomagolóanyagok környezetkárosító 

mivolta (f=60), ahol körülbelül minden negyedik említés ellentét asszociáció volt, például 

műanyag (p=-1), műanyagzacskó (p=-1), palack (p=-1).  

Az egyszer használatos műanyagok sokszor élelmiszerekhez köthető hulladékok. A kutatási 

eredmények is alátámasztják azt, hogy az emberek tudatában vannak ezek káros hatásaival. Ez 
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egy jó példa arra, hogy milyen nagy erővel bírhat a helyes szemléletformálás a fogyasztói 

attitűdök befolyásolásában.  

A csomagolóanyagok negatív volta könnyebben épülhetett be  a köztudatba, hiszen szemmel 

láthatóbb káros voltát felismerni, mint például az élelmiszerpazarlásét. A fenntartható 

élelmiszerfogyasztás ösztönzése már összetettebb feladat, ezért türelmesnek kell lennünk, és a 

szemléletformáló kampányok sikerességének vizsgálatakor is érdemes figyelembe vennünk ezt 

az időeltolódást (különöseb fontos a gyermekek szemléletformálása). Ahhoz pedig, hogy a 

felnőtt lakosság kapcsán a lehető leghatékonyabb módon történjen a nudgeing, ismernünk kell 

az implicit tartalmakat, és a fenntartható élelmiszerfogyasztás szociális reprezentációját is. 

A Veszprém megyében élő fiatalok esetében a fenntartható élelmiszerfogyasztásra való 

ösztönzéskor érdemes kommunikálnunk a helyes élelmiszerkezelésük környezetre gyakorolt 

pozitív hatását, éreztetni velük, hogy a társadalom szemszögéből tudatos és helyesen jártak 

el. A hazai, növényi alapú termékek nagy előnnyel indulhatnak a fenntarthatóbb fogyasztásra 

törekvők körében, és ezen jellemzőiket érdemes kiemelni.  

Általánosságban elmondható, hogy nem létezik fenntarthatóság egészség nélkül, és nem volt ez 

másképp ez a reprezentációkban sem. A fenntarthatóbb fogyasztásra való törekvéskor nem csak 

a környezetük egészségét, a gazdaságuk egészségét és a társadalmi igazságosságot kívánják a 

fogyasztók erősíteni: saját egészségük is fontos szempont. 
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3.8 Mellékletek, függelék 

57. táblázat: A minimum kétszer de tíznél kevesebb alkalommal említett asszociációk ( átlag 

polaritás, fontosság és evokáció) 
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21. hosszútávú 9 483 0,85% 45,35% 0,889 3,889 3,556 

22. környezetbarát  9 492 0,85% 46,20% 1,000 4,000 2,000 

23. mérsékletesség 9 501 0,85% 47,04% 1,000 2,000 1,500 

24. zöld  9 510 0,85% 47,89% 1,000 5,000 1,000 

25. finom 8 518 0,75% 48,64% 1,000 3,750 2,250 

26. hús 8 526 0,75% 49,39% 0,571 3,286 2,000 

27. komposztálás 8 534 0,75% 50,14% 0,750 4,625 3,875 

28. mezőgazdaság 8 542 0,75% 50,89% 0,750 3,000 3,000 

29. vegyszermentes 8 550 0,75% 51,64% 0,857 2,857 2,714 

30. gyorsétterem 7 557 0,66% 52,30% -0,857 4,143 2,571 

31. szezonális 7 564 0,66% 52,96% 0,714 2,857 3,143 

32. tartósítószer 7 571 0,66% 53,62% -0,714 4,714 3,429 

33. víz 6 577 0,56% 54,18% 0,500 2,333 4,667 

34. ár 5 582 0,47% 54,65% 0,000 3,000 3,200 

35. búza 5 587 0,47% 55,12% 0,800 3,200 1,800 

36. drága 5 592 0,47% 55,59% -1,000 3,000 1,800 

37. élelmiszer 5 597 0,47% 56,06% 0,400 3,600 3,400 

38. élet 5 602 0,47% 56,53% 1,000 1,800 3,400 

39. műanyag  5 607 0,47% 57,00% -1,000 1,000 4,000 

40. műanyagmentes 5 612 0,47% 57,46% 1,000 2,400 2,000 

41. szegénység 5 617 0,47% 57,93% -1,000 3,500 3,000 

42. természetes 5 622 0,47% 58,40% 1,000 1,500 1,500 

43. túltermelés 5 627 0,47% 58,87% -0,500 1,750 3,000 

44. farm 4 631 0,38% 59,25% 0,750 3,250 3,250 

45. frissesség 4 635 0,38% 59,62% 1,000 2,000 4,500 

46. GMO  4 639 0,38% 60,00% -1,000 5,000 3,000 

47. kistermelő 4 643 0,38% 60,38% 1,000 2,500 2,000 

48. termelés 4 647 0,38% 60,75% 1,000 2,333 2,333 

49. változatos 4 651 0,38% 61,13% 1,000 3,000 4,250 

50. vászon táska 4 655 0,38% 61,50% 1,000 2,500 3,250 

51. adalékanyag mentes 3 658 0,28% 61,78% 1,000 3,667 4,000 

52. bolt 3 661 0,28% 62,07% -0,333 4,333 3,667 

53. egyenlőség 3 664 0,28% 62,35% 1,000 1,667 2,333 

54. egyszerűség 3 667 0,28% 62,63% 0,000 4,667 4,000 

55. élelmiszerbank 3 670 0,28% 62,91% 1,000 2,667 2,333 

56. előre tervezni 3 673 0,28% 63,19% 1,000 2,333 2,667 

57. ENSZ 3 676 0,28% 63,47% 0,333 2,333 1,667 

58. fontos 3 679 0,28% 63,76% 1,000 2,000 1,333 
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59. hasznos  3 682 0,28% 64,04% 1,000 1,000 5,000 

60. hiány 3 685 0,28% 64,32% -1,000 2,667 3,000 

61. kert  3 688 0,28% 64,60% 1,000 3,000 3,000 

62. költséges 3 691 0,28% 64,88% -1,000 4,667 3,000 

63. környezetszennyező 3 694 0,28% 65,16% -1,000 2,667 2,667 

64. marha 3 697 0,28% 65,45% 0,000 3,667 1,667 

65. mennyiség 3 700 0,28% 65,73% 0,667 3,333 3,667 

66. növény 3 703 0,28% 66,01% 1,000 3,000 2,333 

67. pénz 3 706 0,28% 66,29% 0,000 2,667 2,333 

68. spórolás 3 709 0,28% 66,57% 1,000 2,333 2,333 

69. szemét 3 712 0,28% 66,85% -1,000 3,333 3,000 

70. takarékosság 3 715 0,28% 67,14% 0,333 2,667 2,000 

71. tartósság 3 718 0,28% 67,42% 1,000 3,333 2,667 

72. tej 3 721 0,28% 67,70% 1,000 4,000 2,667 

73. vidék 3 724 0,28% 67,98% 1,000 1,333 3,333 

74. vitamin 3 727 0,28% 68,26% 1,000 3,000 3,333 

75. 5 étkezés 2 729 0,19% 68,45% 1,000 3,500 4,500 

76. állatkínzás 2 731 0,19% 68,64% -1,000 2,000 3,500 

77. állattenyésztés 2 733 0,19% 68,83% 0,000 2,500 3,500 

78. állatvédelem 2 735 0,19% 69,01% 1,000 3,500 4,000 

79. alma 2 737 0,19% 69,20% 1,000 2,500 3,000 

80. ár/érték 2 739 0,19% 69,39% 1,000 1,500 1,000 

81. cukormentes 2 741 0,19% 69,58% 1,000 4,000 4,500 

82. család 2 743 0,19% 69,77% 1,000 1,000 2,500 

83. diéta 2 745 0,19% 69,95% 0,000 4,000 4,000 

84. élelmiszeripar 2 747 0,19% 70,14% 0,500 2,500 2,500 

85. elhízás 2 749 0,19% 70,33% -1,000 3,500 4,000 

86. ellenőrzött 2 751 0,19% 70,52% 1,000 2,000 3,000 

87. étrend 2 753 0,19% 70,70% 0,500 3,500 4,000 

88. falu 2 755 0,19% 70,89% 0,500 4,000 5,000 

89. fáradtság 2 757 0,19% 71,08% -1,000 4,500 5,000 

90. fehérje 2 759 0,19% 71,27% 0,000 4,000 2,000 

91. fogyasztó 2 761 0,19% 71,46% 0,000 5,000 1,500 

92. föld 2 763 0,19% 71,64% 1,000 2,000 3,500 

93. gabona 2 765 0,19% 71,83% 1,000 3,500 1,500 

94. gasztronómia 2 767 0,19% 72,02% 1,000 5,000 4,000 

95. gazdaság  2 769 0,19% 72,21% 1,000 2,000 1,000 

96. higénia 2 771 0,19% 72,39% 1,000 1,500 2,500 

97. hulladék 2 773 0,19% 72,58% -1,000 2,500 2,500 

98. húsmentes 2 775 0,19% 72,77% 1,000 4,000 3,000 

99. hűtés 2 777 0,19% 72,96% -0,333 2,667 3,000 

100. idő 2 779 0,19% 73,15% 0,500 1,500 1,500 

101. import 2 781 0,19% 73,33% 0,000 5,000 2,500 

102. íz 2 783 0,19% 73,52% 1,000 3,500 4,000 

103. kenyér 2 785 0,19% 73,71% 1,000 2,500 2,000 
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104. klímaváltozás 2 787 0,19% 73,90% 0,500 3,500 4,000 

105. megújuló energia 2 789 0,19% 74,08% 1,000 3,000 3,000 

106. mentes 2 791 0,19% 74,27% 1,000 4,000 2,500 

107. mindenkinek  2 793 0,19% 74,46% 1,000 4,000 4,000 

108. multivállalatok 2 795 0,19% 74,65% -1,000 5,000 4,500 

109. műanyagzacskó 2 797 0,19% 74,84% -1,000 3,000 3,500 

110. nehéz 2 799 0,19% 75,02% 0,000 4,000 4,000 

111. nem_gyorsétterem 2 801 0,19% 75,21% 0,500 3,000 2,500 

112. odafigyelés 2 803 0,19% 75,40% 0,000 2,000 2,500 

113. önfenntartó 2 805 0,19% 75,59% 1,000 3,500 4,500 

114. paleo 2 807 0,19% 75,77% 1,000 3,500 4,000 

115. papírzacskó 2 809 0,19% 75,96% 1,000 3,500 2,500 

116. reklám 2 811 0,19% 76,15% 0,000 1,500 4,500 

117. rendszeresség 2 813 0,19% 76,34% 0,500 3,500 4,500 

118. saját termelés 2 815 0,19% 76,53% 0,500 1,500 2,500 

119. szelektív 2 817 0,19% 76,71% 0,000 5,000 5,000 

120. szelektív hulladékgyűjtés 2 819 0,19% 76,90% 1,000 3,000 3,000 

121. tartósítószer_mentes 2 821 0,19% 77,09% 0,500 2,000 3,500 

122. termelő 2 823 0,19% 77,28% 1,000 4,000 3,000 

123. egyszer asszociált szavak 242 1065 22,72%         

 

 



  

 

577 

 

 

113. ábra Az ellentét asszociációk száma az egyes tematikus csoportokban 
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BEVEZETÉS 

Az Ipar 4.0 azon témák egyike, amely sok ember figyelmét megragadja, függetlenül attól, hogy 

kutató, vagy az új technológiák után érdeklődő, a tudományban nem jártas ember. Világszerte 

rengeteg tanulmány, feljegyzés és cikk született az utóbbi évtizedben. A téma fontosságát és 

népszerűségét mutatja a Google Scholar, a Google tudományos keresőmotorja, ami szerint 

2011-től 6510 magyar nyelvű tudományos cikk foglalkozott az Ipar 4.0 tématerületével. Angol 

nyelven több mint 3,5 millió találatot számlál a publikációk száma. 

A jelenleg zajló negyedik ipari forradalom számos kihívást állít fel a gyártó és a szolgáltató 

vállalatok számára egyaránt technológiai, szervezési és irányítási szempontból. A legtöbb 

vállalat manapság elismeri az Ipar 4.0 várható hatását, a KKV-k azonban általában kevésbé 

vannak felkészülve az új technológiákra és elvárásokra (Smit et al., 2016). 

Dolgozatom során a mikro-, kis és középvállalatok (továbbiakban: KKV) elemzését végzem az 

Ipar 4.0-ra való felkészültségük megismerése céljából. Választásom azért erre a szektorra esett, 

mert a magyarországi tanulmányok nagyrészt a multinacionális vállalatokkal foglalkoztak, 

kevés kutatás fókuszál erre a szektorra. Korábban sok publikáció született az Ipar 4.0 

technológiákról multinacionális vállalati szinten (Telukdarie et al., 2018; Nagy, 2019), ezzel 

szemben KKV tekintetéből csak néhányan foglalkoztak ezzel a témával, közülük is túlnyomó 

többségben a technológia oldaláról, mintsem a humán tényezők szempontjából. Az év első 

felében végeztem már szakmai munkát e témában, akkor interjúk lebonyolítása által, kvalitatív 

módon, most a megkérdezettek számát növelve, kérdőíves felmérést hajtok majd végre 

országos szinten a KKV szektorban. Ezen dolgozat jelenleg az egy éves kutatásom eddig 

lezajlott 2 hónapjának eredményeit tartalmazza. 

A dolgozat felépítése a következő: A téma szakirodalmi elemzése című fejezetben elsőként 

rövid és lényegre törő áttekintést adok az első három ipari forradalom történéséről, a 

találmányokról, amelyek lényegét képezik az adott korszaknak. Ezt követően áttérek az Ipar 

4.0 témakörre, amelyben elsőként a különböző fogalmi meghatározásokat ismertetem, majd 

kitérek az Ipar 4.0 technológiáira, a várható hatásaira, az ösztönző hatásaira vállalati szinten, a 

megvalósítási akadályaira, végül pedig a mesterséges intelligenciára. Továbbiakban a KKV 

történetére térek ki, illetve a KKV-k helyzetére hazánkban, majd összehasonlítást végzek a 

nagyvállalatok és a KKV-k között. A következő három témakör, amit a szakirodalmak által 

vizsgálok a pénzügyi források kérdése, az Ipar 4.0 és a humán erőforrás kapcsolata, valamint a 

tudásmegosztás az Ipar 4.0 korában. Az említett három témakörből a dolgozat utolsó 

fejezeteként hipotéziseket fogalmazok meg. 
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2.A TÉMA SZAKIRODALMI ELEMZÉSE 

A fejezet első részében bemutatom az ipari forradalmakat kiemelve a főbb eszközöket, amelyek 

az adott eseményekhez köthetők. Ezt követően az Ipar 4.0 definícióját határozom meg neves 

kutatók fogalmi meghatározásait segítségül hívva, majd az Ipar 4.0 technológiáit szemléltetem. 

Ezt követően kitérek az Ipar 4.0 várható hatásaira, megvalósítási akadályaira, végül pedig a 

mesterséges intelligenciára. A téma szakirodalmi elemzése során érintem a KKV-k helyzetét 

hazánkban, majd publikáció alapján megvizsgálom a KKV-k és a nagyvállalatok közötti 

összefüggéseket. 

2.1 Első ipari forradalomtól napjainkig 

Perkin az ipari forradalom definíciójaként a következőt fogalmazta meg: az ipari forradalom 

megváltoztatta az ember által hozzáférhető eszközöket, amelyek megkönnyítik mindennapi 

életét, és megnyitotta az utat afelé, hogy az ember fizikai környezetét teljesen uralni tudja 

(Perkin, 1969). Az ipari forradalmak számos helyen megváltoztatták az életminőséget, 

példaként említhető a háztartás és a benne tevékenykedő nők szerepe, a döntéshozók választása, 

de még az egyház szerepe is. 

Angliából induló első ipari forradalom a 18. század végén vette kezdetét, majd 19. században 

fejtette ki igazi hatását. Az említett ipari forradalom kezdetét sokan az 1769. évhez kötik. Ekkor 

került benyújtásra James Watt és Richard Arkwright által két szabadalom. Watt a gőzhajtású 

motort, Arkwright a pamutszálfonás gépesítésének technológiáját szabadalmaztatta (Mokyr, 

1985). Rövid idő alatt nagyobb távolságok megtételével forradalmasította a gőzhajtású vasúti 

közlekedés a mobilitást, a postai küldemények gyorsabb továbbítása a kommunikáció gyorsabb 

áramlását segítette elő. Nagy-Britanniában eddig még nem látott hatalmas fejlődés volt 

tapasztalható, mi sem mutatja jobban, minthogy az egy főre eső GDP az első és második ipari 

forradalom között majdnem megháromszorozódott (Allen, 2011). 

A második ipari forradalom a tömeggyártás és az elektromos áram elterjedéséhez köthető. Ideje 

a 19. század végére, a 20. század elejére tehető, amikor is a növekedésnek induló fogyasztói 

igények a termelés volumenének a növekedését követelték. Ennek következményeként 

kialakultak a gyártó komplexumok, amelyek lehetővé tették nagy tömegben és olcsón a vevői 

igények kielégítésére legjobban alkalmas termékek előállítását. A vegy-, az olaj-, az acél- és a 

gépipar továbbá az elektronika fejlődése mellett megfigyelhetők a társadalmi változások, az 

egyre erősebb urbanizáció képében. Közmű hálózatok kiépítésének indulása és rohamos 

tempóba való fejlődése volt megfigyelhető a városokban. (Mokyr – Strotz, 1999) 
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A 20. század második felében a harmadik ipari forradalom zajlott le. A technológia fejlődését 

ebben a korszakban az információs technológia határozta meg. Az információk továbbításának 

felgyorsulásával a mobiltás világszinten elérhetővé vált az emberek számára. Bizonyos 

termelési folyamatok automatizálása megindult a számítógépek tudásának növekedésével és 

áruk relatív csökkenése következtében. Ez a korszak teljes mértékben előkészítette a teret a 

napjainkban zajló negyedik ipari forradalomnak. (Greenwood, 1999) 

 

 

114. ábra: Az ipari forradalmak 

Forrás: Heng, 2014; saját szerkesztés 

 

A termelés és az automatizálás átalakulását az első ipari forradalom idején a gőz- és vízenergia, 

majd a 19. század végén a villamosítás, később, a harmadik ipari forradalom alatt a digitális 

számítógép hozta (PwC, 2018). 

2.2 Ipar 4.0 

Az Ipar 4.0, mint kifejezés először egy német ipari vásáron fogalmazódott meg, a „Hannover 

Messe 2011” elnevezésű eseményen, ami a német ipar versenyképességének erősítésére került 

megrendezésre (Kagermann et al., 2013). 

2.2.1 Fogalmi meghatározás 

Szakirodalmak áttanulmányozása után megállapítható, hogy az elmúlt néhány évben rengeteg 

cikk és tanulmány született ebben a témában. Az Ipar 4.0 fogalmának meghatározására néhány 

szerző gondolai a következők: 
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Lasi és szerzőtársai a következőt írták: „Az Ipar 4.0 a gyártási környezet növekvő digitalizálását 

és automatizálását, valamint a digitális értékláncok létrehozását írja le a termékek, környezetük 

és üzleti partnereik közötti kommunikáció lehetővé tétele érdekében.” (Lasi et al., 2014) 

Lu 2017-ben az Ipar 4.0 fogalmát így definiálta: „Az Ipar 4.0 integrált, adaptált, optimalizált, 

szolgáltatás-orientált és interoperábilis gyártási folyamatként foglalható össze, amely összefügg 

az algoritmusokkal, a big data-val és a csúcstechnológiákkal.”(Lu, 2017) 

Hermann és társai szerint az Ipar 4.0 a technológiák és az értéklánc-szervezés koncepcióinak 

gyűjtőfogalma (Hermann et al., 2016). 

Oesterreich és Teuteberg megfogalmazták, hogy technikai szempontból ez az új ipari 

paradigma a gyártási környezet fokozott digitalizálásának és automatizálásának írható le a 

digitális értéklánc megteremtése által lehetővé tett fokozott kommunikáció mellett (Oesterreich 

– Teuteberg, 2016). 

Paprocki a következő gondolatokat fogalmazta meg a 4. ipari forradalom jellegzetességeivel 

kapcsolatban 2016-ban: közös digitalizálás és az emberek közötti állandó kommunikáció 

biztosítása önmaguk, emberek és eszközök, valamint maguk az eszközök között; egyre 

gyakrabban bevezetett zavaró újítások, amelyek lehetővé teszik a társadalmi-gazdasági 

tevékenység hatékonyságának és eredményességének fokozatos növekedését; a gépek olyan 

fejlesztésének elérése, amelyek képesek az autonóm viselkedésre a mesterséges intelligencia 

használatával. (Paprocki, 2016) 

2.2.2 Az Ipar 4.0 technológiái 

A PricewaterhouseCoopers 2018. évi kutatása szerint, az Ipar 4.0 három fő területen hat az 

üzleti világra. A vertikális és horizontális értékláncok digitalizálása és integrálása magába 

foglalja a felhő alapú számítástechnikát, a mobileszközöket és az IoT (dolgok internete) 

platformokat. A következő fő terület a termék-és szolgáltatáskínálat digitalizálása, amelynek 

részét képezik a következők: kiterjesztett valóság és viselhető eszközök, többszintű vevő 

interakció és az ügyfél profilozása, big data és fejlett algoritmusok, smart szenzorok. Az Ipar 

4.0 harmadik fő területe a digitális üzleti modellek és ügyfél-hozzáférés. Ide sorolható a 

helymeghatározó technológiák, a fejlett ember-gép interfészek, a hitelesítés és csalás 

felderítése, illetve a 3D nyomtatás. (PwC, 2018) 
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115. ábra: Ipar 4.0 keretrendszere és kapcsolódó technológiái  

Forrás: PwC, 2018; saját szerkesztés 

 

Megállapítható, hogy az Ipar 4.0 fejlődési fázisának első szakasza alapvetően techno-lógia 

orientált. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás foglalkozik az Ipar 4.0 és az emberi 

tényező kapcsolatával (Bonekamp – Sure, 2015; Hecklaua et al, 2016; Stachová et al., 2019). 

Az Ipar 4.0 öt kulcselemre bontható. Ezek a következők: digitalizálás, termelés optimalizálása 

és testre szabása, automatizálás és alkalmazkodás, ember-gép kölcsönhatás, hozzáadott értékű 

szolgáltatások és üzletek, automatikus adatcsere és kommunikáció. (Posada et al., 2015; Roblek 

et al, 2016) 

Zezulka és társai szerint az Ipar 4.0 kifejezés három esetben kerül megfogalmazásra. Elsőként 

a hálózatok digitalizálását és integrálását említik, majd a termékek és szolgáltatások 

digitalizálását, végül pedig az új piaci modelleket. Ezek az imént felsorolt elemek kölcsönösen 

összekapcsolódnak. (Zezulka et al., 2016) 

Hermann és szerzőtársai négy fő elemet azonosítottak az Ipar 4.0-val kapcsolatban: kiberfizikai 

rendszerek, tárgyak internete, szolgáltatások internete és intelligens gyárak. (Hermann et al., 

2015) 

Parales munkatársaival meghatározta az Ipar 4.0 fő jellemzőit. Következőket sorolták fel: 

virtualizáció, interoperabilitás, automatizálás, rugalmasság, valós idejű elérhetőség, 

szolgáltatás-orientáció és energiahatékonyság. (Perales et al., 2018) Virtualizáció fogalma alatt 

értendő az erőforrás tényleges fizikai tulajdonságainak elrejtése a felhasználója elől. 

Interoperabilitás a különböző informatikai rendszerek együttműködésre való képessége.  
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Az automatizálás az a tevékenység, melynek eredményeképpen az ember irányító szerepét 

gépek, berendezések veszik át. 

Michael Rüßmann és szerzőtársai a BCG égisze alatt kilenc technológia egymásra ható 

fejlődését sorolja fel az Ipar 4.0 kibontakozásával kapcsolatban: 1. Big Data-analitika, 2. 

autonóm gépek, robotok, 3. szimulációk, 4. horizontális és vertikális rendszerek integrálása, 5. 

a dolgok ipari internete, 6. kiberbiztonság, 7. felhőtechnológia; 8. additív gyártás 9. kiterjesztett 

valóság (BCG, 2015). Az Ipar 4.0 alapját képező kilenc technológiai fejlődés közül sok már 

megtörtént, a gyártásban használják. Itt az Ipar 4.0 technológiái képesek átalakítani a termelést. 

Az optimalizált cellák teljesen integrált, automatizált és optimalizált gyártási folyamatként 

fognak összeállni, ami nagyobb hatékonyságot teremt és megváltoztatja a hagyományos 

termelési kapcsolatokat beszállítók, gyártók és vásárlók, valamint az emberek és a gépek között. 

(BCG, 2015) 

2.2.3 Az Ipar 4.0 várható hatásai 

Kovács Olivér a Közgazdasági szemlében megjelent tanulmányában az Ipar 4.0 várható hatásait 

összegezi. Kiemeli, hogy az Ipar 4.0 három fő területen eredményez változásokat. Ezek a 

következők: üzleti/vállalati szektor, kormányzati és szabályzói szektor, civil szféra. 

Az üzleti/vállalati szektorban a következő változások váratnak magukra. Hatékonyabbá válik 

az üzletvitel, új üzleti modellek létrejöttével. Megváltozik a különböző szektorok jelentősége, 

ez magával hozza a munkaerőpiac átalakulását (növekszik az önfoglalkoztatás, csökken a tartós 

foglalkoztatás, átmeneti foglalkoztatás népszerűvé válik). Keresleti és kínálati oldalon is 

változások jósolhatók meg. Kínálati oldalon több iparági szereplő jelenik meg, ez magával 

hozza az újabb és újabb technológiák létrejöttét, amely tökéletesen kiszolgálja a növekvő 

fogyasztói igényeket. Keresleti oldalon megfigyelhető majd, hogy egyre jobban előtérbe kerül 

a vállalatok esetén a fogyasztók bevonása, ezzel egyidejűleg új típusú fogyasztási modellek 

megjelenésére is lehet számítani. (Kovács, 2017a) 

Kormányzati, szabályzói szektor esetén is az Ipar 4.0 technológiái megbontják a formális és 

informális intézmények alapját, ezzel egyidejűleg változást és változtatást kényszerítenek ki. 

Az igazságszolgáltatási rendszer és a szabályzói környezet lassabban alkalmazkodik ezekhez a 

technológiai újításokhoz. A digitalizáció következtében az állami szektor és a civil szféra között 

a távolság lecsökkenhet, ennek következtében tartósabb és sikeres együttműködés létrejötte 

valósulhat meg. Ez persze a jövő lehetősége. (Kovács, 2017a) 

Lakossági, civil szektorban fellelhető változásként említhető, hogy a fogyasztók jobb minőségű 

szolgáltatásokat és kényelmi funkciókat vehet igénybe az élet valamennyi területén. Példának 
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okért említhető az egészségügy, az oktatás és az energiagazdálkodás is. Az új technológiák 

bevezetésével bizonytalanság is várhatóan megjelenik a lakosság körében, ilyen például az 

automatizálás okozta munkahely elvesztése. Ennek következtében más típusú munkahelyek, 

munkakörök jönnek létre, amelyek a digitális készségek és a programozási ismeretek magas 

szintű ismeretét igénylik. (Kovács, 2017a) 

2.2.4 Az Ipar 4.0 ösztönző hatásai vállalati szinten 

Következőkben a vállalatokra ható ösztönző hatásokat taglalom az Ipar 4.0 tekintetében. Kaivo-

oja és munkatársai azt állították, hogy a mindenütt jelenlévő tudástársadalomban 

elengedhetetlen, hogy intelligens és autonóm gépek működjenek. (Kaivo-oja et al., 2017) A 

növekvő versenyszint elengedhetetlenné tette a vállalatok számára, hogy növeljék innovációs 

kapacitásukat és termelékenységüket, ezzel csökkentsék a piacra kerülési időt (Bauer et al., 

2015; Lasi et al., 2014). De Sousa Jabbour és szerzőtársai elsőként vették tudomásul, hogy az 

Ipar 4.0 pozitívan befolyásolhatja a környezetileg fenntartható gyártást zöld termékek 

fejlesztésével. (de Sousa Jabbour et al.; 2018) 

A vállalatok az Ipar 4.0-ra támaszkodva növelhetik az eladásokat, jelentős költségmegtakarítást 

érnek el, emellett radikális mikroszintű teljesítményjavulás is bekövetkezik (Losonci et al., 

2019). A gyártási adatok gyűjtése, majd feldolgozása az adott helyszínen gyors döntéshozatalt 

tesz lehetővé, illetve támogatóan hat a tudásmenedzsmentre is (Inezari – Gressel, 2017). Az 

Ipar 4.0 technológiák segítik a termelés kezelését a tervezés és ütemezés, kapacitáskihasználás, 

karbantartás és energiagazdálkodás által (Szalavetz, 2019). 

Müller és munkatársa szerint az Ipar 4.0 a gyártó KKV-k esetén értékteremtésről, 

értékmegkötésről és értékkínálatról szól (Müller – Voigt, 2016). Prem azt javasolta, hogy a 

termékek és szolgáltatások digitálissá válásával együtt a csatornákat is egyre jobban 

digitalizálni szükséges. A vállalatoknak az ügyfélkapcsolatok változásával, a termék 

innovációjának növelésével és a szolgáltatások újratervezésével kell számolniuk. A cégeknek 

az Ipar 4.0 technologizálás során kihívásokkal kell szembenézniük, de ez a változás 

elengedhetetlen a gyártó vállalatok jövőbeni versenyképességük megtartásában, illetve 

növelésében. (Prem, 2015) Egy másik, későbbi tanulmány szerint a gyártó vállalatok lehetővé 

teszik az Ipar 4.0 technológiáinak használatát. (Frank et al, 2019) 

2.2.5 Az Ipar 4.0 megvalósításának akadályai 

Az Ipar 4.0 témájával foglalkozó tanulmányok mindegyike egyetért abban, hogy az Ipar 

4.0 megvalósításának egyik legnagyobb kihívása a képzett munkaerő hiánya, valamint a 

személyzet átképzésének követelménye a megváltozott körülményeknek megfelelően (Erol et 
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al., 2016, Shamim et al., 2016; Müller – Voigt, 2016). A technológia feltörekvése által a 

jövőben új munkamódszerekre van szükség, amelyek pozitív és negatív hatással is bírhatnak az 

alkalmazottakra (Smit et al., 2016). Mindezek a munkakörülmények megváltozását vonzzák 

magukkal, konfliktusokhoz vezethetnek az üzleti szervezeteknél (Bauer et. al., 2015). A 

szakirodalmakban a szerzők megvalósítási akadályként tüntetik fel a pénzügyi akadályokat is, 

miszerint a pénzügyi forrás hiánya miatt megvalósítási gátba ütközhetnek a vállalatok (Erol et 

al., 2016; Müller – Voigt, 2016). Az Ipar 4.0 következő megvalósítási akadályaként említhető 

az adatbiztonság. Az adatbiztonsággal kapcsolatos tanulmányok a kiberbiztonsággal és az 

adatok tulajdonjogával kapcsolatos aggályokat hangsúlyozták. Weber és szerzőtársa a 

kiberbiztonságot érintő jogi kérdésekről is tárgyalt (Weber – Studer, 2016). Kiel és szerzőtársai 

megállapították, hogy a legfontosabb gátló tényező a technológiai integráció szükségessége 

(Kiel et al., 2017). Biztosítani kell a rendszerek megbízhatóságát és stabilitását is, ez kritikus 

tényező a gépek közötti kommunikációban (Sung, 2018). Basl az Ipar 4.0 megvalósítási 

akadályaként említi a vállalatok tájékozatlanságát, azaz, hogy sok vállalat nincs tisztába az új 

technológia bevezetésének és használatának az előnyeiről (Basl, 2017). Végül megvalósítási 

akadályként kell megemlíteni a szervezeti ellenállást is. Megelőzéseképp nagyon fontos a 

szervezeti kultúra átalakítását átgondolni az Ipar 4.0 technológiák bevezetésekor. (Vey et al., 

2017) 

2.2.6 Mesterséges intelligencia 

Jelen részben az Ipar 4.0 alapját képező mesterséges intelligenciát részletezem. 

A számítógépek csak nullákat és egyeket tudnak feldolgozni. Évekkel ezelőtt azonban a 

mesterséges intelligencia (AI – Artificial Intelligence) azért született, hogy felajánlja az alkotás 

lehetőségét, amelyek lehetővé teszik a számítógépek számára a tanulást. Ez volt a cél az első 

informatikusok között, mint Alan Mathison Turing, John von Neumann és Norbert Wiener, 

akik megpróbáltak felszerelni számítógépeket programokkal, amelyek intelligenciát, 

képességet tartalmaztak. Lényege, hogy önmásolja, megtanulja és irányítja környezetét, lényét, 

az alapelvet, ennek során megpróbálja modellezni az emberi agyat, utánozni az emberi tanulást 

és szimulálni a biológiai evolúciót. (Melanie, 1999)  

A mesterséges intelligencia kutatása a második világháború után kezdődött, Alan Mathison 

Turing az első, aki ebben nyomozott 1947-ben, majd 1950-ben cikket tett közzé arról, hogy a 

gépek gondolkodnak. Az említett cikkben található a híres The Imitation Game, amelyből 

létrejött a Turing-teszt. Ebben a cikkben Turing elmagyarázta, hogyan kell egy mesterséges 

intelligencia rendszernek lennie. Ezt követően, az 50-es években számos kutató csatlakozott 
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ehhez a területhez. Később John McCarthy, Marvin L. Minsky, Nathaniel Rochester és Claude 

E. Shannon 1955-ben hozta létre a mesterséges intelligencia kifejezést egy dartmouthi nyári 

kutatási projekt alkalmával. (García et al., 2018) 

A mesterséges intelligencia fogalmi meghatározásához Aaron Sloman-féle definíció a 

következő: "A számítógéptudomány egy alkalmazott részterülete. A mesterséges intelligencia 

egy nagyon általános kutatási irány, mely az intelligencia természetének kiismerésére és 

megértésére, valamint a megértéséhez és lemásolásához szükséges alapelvek és 

mechanizmusok feltárására irányul." 

A Gartner hiperciklus-görbéje öt szakaszon keresztül mutatja be az egyes technológiákkal 

kapcsolatos tipikus tendenciákat. Az egymást követő szakaszokat különböző piaci indikátorok, 

beruházási igények és elfogadási hajlandóság jellemzik. Az utóbbi évek mintájára Gartner 

elkészítette idén a 2020-as MI technológiák hiperciklus görbéjét, amelyet a 116. ábra 

szemléltet. Az említett görbe öt szakaszra tagolódik, melyek a következők: innovációs áttörés, 

felfokozott várakozások csúcsa, kiábrándulás vályúja, felvilágosodás emelkedője, 

termelékenység platója. (Gartner, 2020) 

 

116. ábra: Mestereséges intelligencia 2020. évi hiperciklus életgörbéje 

Forrás: Gartner, 2020 

 

Az első szakasz az innovációs áttörés (Innovation Trigger), a technológia gyakorlati 

alkalmazása szempontjából első generációs termék a kutatás-fejlesztés időszaka után piaci 

bevezetésre kerül, vagy lényegi sajtóvisszhangot kiváltó esemény keletkezik az adott 

technológiai innováció körül, ami által egyre nagyobb érdeklődésre tesz szert. A Peak of 
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Inflated Expectations, magyarul a felfokozott várakozások csúcsa. A hiperciklus ezen fázisban 

a tömegkommunikáció nyomására túlzott lelkesedés és irreális elvárások jelentkeznek a 

fogyasztók oldalán. Néhány alkalmazás sikeresnek bizonyul, de leginkább ebben a szakaszban 

a sikertelen alkalmazások a jellemzőbbek. A harmadik fázis a kiábrándulás vályúja (Trough of 

Disillusionment), ahol azok találhatók meg, amelyek nem váltották be a hozzájuk fűzött 

reményeket, ezért hamar divatjamúlttá válik, csalódást okozva a nagyközönség számára. A 

kapcsolódó témák lekerülnek a sajtó napirendjéről, a közvélemény már csak „divatos 

hóbortként” tartja számon. A hiperciklus görbe következő szakasza a felvilágosodás 

emelkedője (Slope of Enlightenment). Ebben a fázisban a média nem foglalkozik az aktuális 

technológiával, de vannak olyan szervezetek, amelyek megtalálják a technika gyakorlati 

alkalmazásának lehetőségeit. Végül az utolsó szakasz a termékenység platója (Plateau of 

Productivity). A technológia folyamatosan megszilárdul, és a több generációt megélt 

alkalmazást egyre többen fogadják el. (Koltai, 2010; Obermayer, 2018) 

Ez a görbe segítséget ad a vállalatok vezetőinek egy technikai eszköz piacának a megértéséhez, 

valamint egy mankót ad az innovációval kapcsolatos döntések meghozatalához. Gartner a 

hiperciklus görbét elsőként 1995-ben alkalmazta, azóta a hiperciklus-görbe elmélet általánosan 

elfogadott elemzési eszközzé vált az egyes IT-alkalmazásokra épülő technikai, technológiai 

változások folyamatos nyomon követésére. (Koltai, 2010) 

A 2020-as hiperciklus görbéről a következő gondolatot fogalmazta meg a Gartner kutatási 

alelnöke, Brian Burke: „Ez a Hype ciklus olyan technológiákat emel ki, amelyek jelentősen 

befolyásolják az üzleti életet, a társadalmat és az embereket az elkövetkező öt-tíz évben." 

2.3 KKV története 

1911-ben Schumpeter által definiálásra került a KKV a következőképp: a vállalkozó a gazdaság 

innovatív szereplője, aki hatékonyan kombinálja a különböző forrásokat, a termelési 

eszközökben, gépekben megjelenő új technikai eredményeket és hatékonyabb munkaszervezést 

alkalmaz (Schumpeter, 1911). 

1977-ben a Harvard Egyetem professzorai egy lépésről lépésre történő folyamatként vetették 

fel. Nézőpontjuk szerint egy kis cég először egy hazai piacon működik, majd később, 

amennyiben megfelelően erősödik és növekedik akkor képes kilépni a nemzetközi piacokra. 

(Johanson – Vahlne, 1977). 

1990-ben Millington és Bayliss az előbb említett elméletnek teljes mértékben a fordítottját 

állítva azt fogalmazták meg, hogy a KKV-k nemzetközi integrálódása nem hosszú és fokozatos 
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fejlődés eredménye, hanem egy export láncba bekapcsolódva akár egyetlen lépés eredmény is 

lehet. (Millington – Bayliss, 1990) 

KKV speciális előnyeiként közlésre kerültek a következők: 

 Kevésbé bürokratikus a szervezeti felépítésük, ezáltal jóval egyszerűbb és célszerűbb 

(Scherer et al., 1989). 

 A technikai fejlődésben sokszor élen járnak a viszonylag szűk és speciális piacú 

termékek fejlesztése és gyártása során (Scherer et al., 1989). 

 A piac zsugorodásakor a kis egységek felszámolása sokkal egyszerűbb (Audretsch, 

1992). 

2.4 KKV-k Magyarországon 

Hazánkban a rendszerváltást követően elindult egy erős vállalkozás-alapítási hullám, ami a 

törvényi szabályozásoknak volt köszönhető. Ez a gyors alapítási hullám növelte a 

foglalkoztatást, megnövelve a magánkézben lévő vállalkozások körét. Jelenleg is fontos 

szerepet töltenek be a hazai KKV-k a foglalkoztatásban, a nemzetgazdaság teljesítményében 

való hozzájárulással. (Szerb, 2007) 

Az Európai Unió ajánlása szerint a mikro-, kis- és középvállalkozások megkülönböztetése a 

vállalkozás állományi létszámától, az éves forgalmától (éves nettó árbevétel), vagy az éves 

mérlegösszegtől függ. 

A KKV-k magyarországi meghatározásáról a 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról34 rendelkezik. KKV-k csoportjába sorolható 

minden olyan vállalkozás, amelynek az összfoglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, 

továbbá az éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy 

mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül 

megkülönböztetünk három csoportot, a mikro-, kis és középvállalkozásokat. 

A vállalat méretkategóriái az alábbi módon alakulnak: 

                                                 
342004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról. 3 § 

 Létszám 

(fő) 

Forgalom 

(millió €) 

Mérleg 

(millió €) 

MIKROVÁLLALKOZÁS < 10 ≤ 2 ≤ 2 

KISVÁLLALKOZÁS < 50 ≤ 10 ≤ 10 

KÖZÉPVÁLLALKOZÁS < 250 ≤ 50 < 43 
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58. táblázat: Méretkategóriák 

Forrás: 2004. évi XXXIV. törvény alapján; saját szerkesztés 

 

2.4.1 Miért a KKV szektor? 

Az European Commission weboldalán közölt cikk szerint: „A kis- és középvállalatok 

létfontosságú szerepet töltenek be az Európai Unió gazdaságában, mivel az európai vállalatok 

99%-át alkotják, és a munkahelyek kétharmadát ők biztosítják a magánszektorban.” 

Az alcímben szereplő kérdés megválaszolására a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban 

KSH) által közzétett hivatalos statisztikai adatokat hívom segítségül. A lenti táblázat mutatja a 

hazai vállalkozások számát és a foglalkoztatottak számát méretkategória szerint. (A táblázat 

nagyítva megtekinthető: 1. melléklet: hazai vállalkozások száma és a foglalkoztatottak száma 

méretkategória szerint) 

 

 

59. táblázat: Méretkategória szerinti megoszlás 

Forrás: KSH adatai alapján; saját szerkesztés 

(https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qta001.html) 

A táblázat kiválóan szemlélteti azt, hogy mind a vállalkozások számában, mind pedig a 

foglalkoztatottak számában kiemelkedő a KKV szektor szerepvállalása. A KSH statisztikai 

adatainak használatakor, a KSH létszámkategóriái közül összevonásra került az 1 fő és a 2-9 fő 

csoportosítás a mikrovállalkozás kategória megállapítása érdekében. A többi létszámkategória 

10-49 fő, 50-249 fő és 250 fő és afeletti megnevezéssel volt ellátva, amely tökéletesen megfelel 

a kisvállalkozás, középvállalkozás és nagyvállalat kategória besorolásának. A mikro-, kis- és 

középvállalkozások számának százalékos arányát az összes vállalathoz viszonyítva a 2. 

melléklet: KKV-k és az összes foglalkoztatottak számának aránya című grafikon mutatja be. A 

KKV-k foglalkoztatottjainak számát az összes vállalkozáshoz viszonyítva, százalékos 

megjelenítésben a 3. melléklet: KKV-k és az összes vállalkozás számának aránya mutatja. A 

KKV-k száma az összes vállalat számához viszonyítva, százalékos megjelenítésben a 

következő: 2013: 99,8595%, 2014: 99,8623%, 2015: 99,8623%, 2016: 99,8628%, 2017: 

99,8558%, 2018: 99,8604%, 2019: 99,8697%. A KKV-k által foglalkoztatott munkavállalók 

az összes vállalati forma által foglalkoztatottak türkében a következő százalékos értékek vették 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MIKROVÁLLALKOZÁS 573 545 602 349 633 329 655 075 652 658 698 205 766 446 999 769 1 031 396 1 068 287 1 100 281 1 095 045 1 157 481 1 243 101

KISVÁLLALKOZÁS 26 363 27 574 29 308 29 963 30 639 31 490 32 139 500 486 521 723 554 026 567 258 579 663 598 224 612 849

KÖZÉPVÁLLALKOZÁS 4 388 4 490 4 802 4 957 5 031 5 159 5 251 437 856 442 866 473 742 488 280 497 086 511 138 516 973

NAGYVÁLLALAT 850 875 920 948 994 1 027 1 049 723 730 755 748 821 007 845 224 875 635 901 735 913 260

Összesen 605 146 635 288 668 359 690 943 689 322 735 881 804 885 2 661 841 2 751 733 2 917 062 3 001 043 3 047 429 3 168 578 3 286 183

KKV összesen 604 296 634 413 667 439 689 995 688 328 734 854 803 836 1 938 111 1 995 985 2 096 055 2 155 819 2 171 794 2 266 843 2 372 923

Vállalkozások száma

(db)

Foglalkoztatottak száma

(fő)

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qta001.html
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fel: 2013: 72,8109%, 2014: 72,5356%, 2015: 71,8550%, 2016: 71,8357%, 2017: 71,2664%, 

2018: 71,5413%, 2019: 72,2091%. 

Mindkét esetben négy tizedes pontossággal szerepeltetem a százalékos értékeket. 

Fenti értékeket tekintve megállapítható, hogy a KKV-k hazánkban jelentős szerepet vállalnak 

a gazdaság működésében, az emberek foglalkoztatásában. 

2.5 Összehasonlítás: KKV – Nagyvállalat 

Ebben a fejezetben hangsúlyozom a KKV-k és a nagyvállalatok közötti különbséget az Ipar 4.0 

tekintetében. Ezek a bemutatott különbségek általánosított információt tartalmaznak. Jelen 

fejezet Mittal és szerzőtársai által összeállított, számos cikkre és adatra épülő tanulmánya 

alapján készült. Az áttekintett KKV-k és a multinacionális vállalatok összehasonlítása 17 

dimenzió mentén valósult meg. Az említett dimenziók a következők: pénzügyi források, fejlett 

gyártási technológiák használata, szoftveresernyő, kutatás-fejlesztés, termék jellege, 

szabványok figyelembevétele, szervezeti kultúra és vezetői rugalmasság, vállalati stratégia, 

döntéshozatal készítés, szervezeti felépítés, emberi erőforrások bevonása, emberi erőforrás 

fejlesztés, ismeretek és tapasztalatok fontossága, egyetemekkel és kutatóintézetekkel való 

szövetség, fontos tevékenységek, együttműködési hálózatoktól való függőség, ügyfél-beszállító 

kapcsolatok. (Mittal et al., 2018)  
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Mittal és munkatársai által definiált 17 dimenzió általi összehasonlítást a 117. ábra tartalmazza. 

(Az ábra nagyított változata megtalálható: 4. melléklet: KKV-k és a nagyvállalatok 

összehasonlítása a 17 dimenzió mentén.) 

2.6 Pénzügyi források kérdése 

Dolgozatom szempontjából fontos részt emelnék ki a 2.5 számú fejezetben megnevezett 

tanulmányból, ez nem más, mint a pénzügyi források tényezője. A vállalkozás egyik nagyon 

fontos jellemzője a pénzügyi források rendelkezésre állása. Minden vállalkozás nagymértékben 

támaszkodik a beruházásokhoz való hozzáférésre és a beruházások megtérülésére. A 

tanulmányok által arra lehet következtetni, hogy a KKV-k pénzügyileg korlátozottak. (Mittal 

et al, 2018) 

Számos más forrásban olvasható, hogy a pénzügyi források hiánya jelentős akadályt jelent az 

Ipar 4.0 technológiáinak megvalósításában (Erol et al., 2016; Müller – Voigt, 2016; Horváth – 

Szabó 2019). Sok szerző rámutatott, hogy a pénzügyi források hiánya jelentősen hátráltatja a 

KKV-kat a fejlesztési projektek megvalósításában, a multinacionális vállalatokkal szemben, 

117. ábra: KKV-k és a nagyvállalatok összehasonlítása a 17 dimenzió mentén 

Forrás: Mittal et al., 2018; saját szerkesztés 



  

 

594 

 

akik a befektetéseinek köszönhetően fejlettebb gyártmányokkal és technológiákkal 

rendelkeznek (Mittal et al., 2018; Horváth – Szabó 2019). 

Ezen szakirodalmak alapján az első megfogalmazott hipotézis: A pénzügyi források megléte 

kapcsolatban áll az Ipar 4.0 technológiáinak bevezetésével. 

2.7 Ipar 4.0 és a humán erőforrás  

Korábban számos tanulmány látott napvilágot az Ipar 4.0 technológiákról multinacionális 

vállalati szinten (Telukdarie et al., 2018; Nagy, 2019), ezzel szemben KKV tekintetéből csak 

néhány kutatót foglalkoztatott ez a téma, illetve aki mégis érdeklődött iránta, ő leginkább a 

technológia oldaláról fogta meg, néhányan értekeznek csak az „emberi” oldalról. 

Acatech (2012) az ember és gép kapcsolatáról a következőképp gondolkozott. Ez az átalakulás 

működőképesebb, ha az ember és a gép kapcsolatát úgy tervezik meg, hogy végül pozitív 

összhangot eredményezzen. Ebből következtetve megfogalmazható, hogy már az Ipar 4.0 

technológiák fejlesztése során az emberközpontú, nem pedig a technológiaközpontú 

gondolkodásra kell törekedni, felhasználóbarát megoldásokat használva. Ez a folyamat 

elősegíti az érintett képzett munkavállalók aktív bevonását a KKV-kba, a hálózatba kapcsolt 

technológiai üzemek fejlesztésében, majd ismételt végrehajtásukban. Freunhofer a 

következőképp gondolkodott a taglalt témában: a technológiai rendszerek intelligenciája sem 

helyettesíti az emberek azon képességeit, hogy rugalmasan és kreatívan reagáljanak az előre 

nem látható eseményekre (Fraunhofer, 2013). Brödner szerint inkább a termelési dolgozók 

gyakorlati tudása vagy know-how-ja, valamint reflektáló és adaptív képességeik teszik az Ipar 

4.0-t hatékonyabbá a gépi pontossággal és sebességgel párosítva (Brödner, 2015). 

A hipotézis megfogalmazása előtt egy nagyszerű krimiírónő, Agatha Christie Bűbájos 

gyilkosok című könyvéből származó idézettel szeretném zárni e fejezetet.  

„– Maga szerint a gépek idővel átveszik az ember helyét? 

– Az emberét igen. Azét, aki csak a munkaerő egysége. De a nagybetűs Emberét soha.  

Létezik ugyanis irányító ember, gondolkodó ember, aki a gépnek készít kérdéseket.” 

Agatha Christie (1961) 

Az áttanulmányozott szakirodalmak alapján az alábbi hipotézist állítottam fel: A KKV-k az Ipar 

4.0 technológiáit a humán erőforrás támogatása céljából alkalmazzák.  

2.8 Tudásmegosztás az Ipar 4.0 korában 

Az Ipar 4.0 esetén, mint ahogy minden más fejlődési folyamatnál van a kibontakozásának 

érdekeltjei és ellenérdekeltjei. Az idő előrehaladtával egyre szélesebb azoknak a platformoknak 

a köre, ami a hagyományos szakmákat, szektorokat, szolgáltatási rétegeket kiszolgálják. 
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Pontosan miről is van szó? Néhány példa: 2009-ben San Francisco városában megalapították 

az Uber-t, ami mára már több mint 10.000 városban elérhető. Ez a folyamat a taxis szakma 

működését hátráltatja oly módon, hogy az célközönség köréből felhasználókat veszít. Példaként 

megemlíthető továbbá a kaliforniai San Franciscóban 2008-ban alapított Airbnb, amely egy 

online piactér, amin keresztül szálláshelyeket lehet kiadni és lefoglalni az interneten keresztül. 

Napjainkban már több mint 191 országban van jelen. A cég működése a hotelek 

szálláskeresletét alacsony szintre korlátozza. Emiatt egyébként már az Airbnb korlátozása 

életbe lépett, több külföldi nagyvárost követően hazánkban is. (Kovács, 2017b) 

Kovács tanulmányában kitér a vállalatok körében a tudásmegosztás szerepére. Következőképp 

vélekedik: „A vállalati tudásmenedzsmentre és a szervezeti fejlődés számára sokat ígér az 

infokommunikációs technológiára építő, Big Datával operáló, okoseszközök kiberfizikai 

rendszerét létrehozó Ipar 4.0”. (Kovács, 2017b) 

Több magyar tanulmány is kitér a tudásmenedzsment és az Ipar 4.0 kapcsolatára. Alap felvetés, 

hogy az ezeket a technológiákat használó vállalatok gyorsabb és hatékonyabb döntéshozatal 

miatt dinamikusabban fejlődnek. A technológiáknak köszönhetően lehetőség nyílik a tudás 

gyűjtésére, rendszerezésére, megosztására. Mindezek által a tudásmenedzsment, 

tudásmegosztás kulcsfontosságúvá válik. Vállalaton belül növekszik az adatmennyiség, amely 

több területről és forrásból származik, ez szükségszerűvé teszi azt, hogy az adatokat, 

információkat és tudást a vállalat prioritásként kezelje. (Abonyi – Miszlivetz, 2016; Obermayer, 

2018) 

Kovácson kívül, még Neumann és társai is ugyan ezt az álláspontot képviselik, miszerint az 

Ipar 4.0 technológiái biztosítják a háttért a szervezeten belüli tudásmenedzsmentnek (Neumann 

et al., 2019). Vállalaton belül például a felhő alapú rendszerek használatával könnyűvé válik a 

dokumentumok, ezáltal a tudás megosztása. Van Ark és szerzőtársai kiemelték, hogy a 

termelékenységi statisztikában meg kell jelennie a tudástőkébe történő beruházások 

növekedésének, bár ez hosszú és időigényes folyamat. (Van Ark et al, 2016) 

Újabb magyar publikációt tudunk említeni a tanulásról, a hálózati tanulásról az Ipar 4.0 

idejében. Szabó és munkatársai szakirodalmakra alapozva írták meg tanulmányukat a témában. 

A negyedik ipari forradalom idején a hagyományos szervezeti tanulási formák nem vezetnek 

eredményhez, ezért szükséges a szervezeti tanulás határainak kitolása. Ebből kifolyólag az 

elmúlt években több országban hoztak létre Ipar 4.0 platform szövetségeket. Ezek az említett 

platformok akkor működnek sikeresen, ha képesek magas szintű tudásáramlást biztosítani a 

tagok között, ehhez a tagok explicit és implicit igényeit egyaránt meg kell ismerni, majd a lehető 
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legmagasabb módon ki kell elégíteni, amihez a hálózati tanulás alkalmazása a megoldás. (Szabó 

et al., 2019)  

A magyarországi platform szövetség létrejötte 2016 májusában a Magyar Kormány 

támogatásával valósult meg, Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség néven, ami 

jelenleg az Innovációs és Technológiai Minisztérium felügyelete alatt működik.  

A fentiek alapján a harmadik megfogalmazott hipotézisem a következő: Az Ipar 4.0 

technológiái elősegítik a szervezeten belüli tudásmenedzsmentet. 
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3 KUTATÁSI HIPOTÉZISEK 

A szakirodalmak áttanulmányozását követően a következő hipotéziseket állítom fel: 

1. A pénzügyi források megléte kapcsolatban áll az Ipar 4.0 technológiáinak 

bevezetésével.  

2. A KKV-k az Ipar 4.0 technológiáit a humán erőforrás támogatása céljából 

alkalmazzák. 

3. Az Ipar 4.0 technológiái elősegítik a szervezeten belüli tudásmenedzsmentet. 
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MELLÉKLETEK 

1. melléklet: hazai vállalkozások száma és a foglalkoztatottak száma méretkategória 

szerint 

 

 

 

 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MIKROVÁLLALKOZÁS 573 545 602 349 633 329 655 075 652 658 698 205 766 446

KISVÁLLALKOZÁS 26 363 27 574 29 308 29 963 30 639 31 490 32 139

KÖZÉPVÁLLALKOZÁS 4 388 4 490 4 802 4 957 5 031 5 159 5 251

NAGYVÁLLALAT 850 875 920 948 994 1 027 1 049

Összesen 605 146 635 288 668 359 690 943 689 322 735 881 804 885

KKV összesen 604 296 634 413 667 439 689 995 688 328 734 854 803 836

Vállalkozások száma

(db)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MIKROVÁLLALKOZÁS 999 769 1 031 396 1 068 287 1 100 281 1 095 045 1 157 481 1 243 101

KISVÁLLALKOZÁS 500 486 521 723 554 026 567 258 579 663 598 224 612 849

KÖZÉPVÁLLALKOZÁS 437 856 442 866 473 742 488 280 497 086 511 138 516 973

NAGYVÁLLALAT 723 730 755 748 821 007 845 224 875 635 901 735 913 260

Összesen 2 661 841 2 751 733 2 917 062 3 001 043 3 047 429 3 168 578 3 286 183

KKV összesen 1 938 111 1 995 985 2 096 055 2 155 819 2 171 794 2 266 843 2 372 923

Foglalkoztatottak száma

(fő)
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2. melléklet: KKV-k és az összes foglalkoztatottak számának aránya 

 

 

3. melléklet: KKV-k és az összes vállalkozás számának aránya 
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4. melléklet: KKV-k és a nagyvállalatok összehasonlítása a 17 dimenzió mentén 
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FOGALOMJEGYZÉK 

Alternatív meghajtású járművek: Olyan meghajtású járműveket értünk alatta, amely motorja 

nem benzin vagy dízel hajtóanyag elégetésével szabadít fel energiát. Ide tartozik az elektromos 

motorral hajtott jármű – legyen az külső forrásból tölthető vagy sem, hibrid vagy tisztán 

elektromos. Továbbá a CNG, hidrogén, propán, metanol hajtások, ám ezek közül egyik sem 

annyira elterjedt, mint az elektromos motor. 

BEV – Battery Electric Vehicle – Tisztán elektromos jármű: Olyan jármű, amelyben az 

energiatárolás kizárólag akkumulátorokkal történik és kizárólag elektromos meghajtást 

alkalmaz. 

CNG  Compressed Natural Gas  Egy olyan tüzelőanyag, amely kiválthatja a gázolajat, a dízel 

üzemanyagot és a cseppfolyós kőolajgázokat. Elégetése során kevesebb káros anyag képződik 

és jut a levegőbe, mint az előbbiekben felsoroltak esetében. 

E85-ös keverék: 70-85%-ban bioetanol és 15-30%-ban gázolaj elegye. A bioetanol növényből 

(például kukoricából) nyert etil-alkohol, így környezetkímélő az előállítása. Olcsóbb a 95-ös 

benzinnél és akár 10 százalékkal is növelheti az autó teljesítményét, miközben alacsonyabb a 

károsanyag-kibocsátása, mint a benzines meghajtású járműveké. Az ólommentes benzinnel 

működő autókba legfeljebb fele-fele arányban lehet E85-öt és 95-ös benzint tankolni. 

EV – Electric Vehicle – Elektromos jármű: Olyan jármű, amelyben egy vagy több elektromos 

motor szolgáltatja a meghajtást. Összefoglaló kategória, minden elektromos meghajtás 

beletartozik. 

GGE – Gázolaj-gallon ekvivalens: Egy számított érték, amely megmutatja, hogy mennyi 

alternatív üzemanyag szükséges ahhoz, hogy egy gallon gázolajból származó energiával 

egyenlő teljesítményt nyerhessünk. 

GHG emisszió: Greenhouse Gas emission – Üvegházhatású gázkibocsátás: Az ózonréteget 

leginkább rongáló, járműiparban főként szén-dioxid (CO2) környezetbe juttatása értendő alatta. 

Gyorstöltésre nem képes töltő: 3,6-40 kW teljesítményű töltő. 

Gyorstöltő (Villámtöltő): a 40 kW-nál nagyobb teljesítményű  töltők. Jellemzően egyenáramú, 

de létezik váltóáramú is. Többnyire képesek az akkumulátort fél óra alatt 0 %-ról 80 %-ra 

feltölteni. 

HEV – Hybrid Electric Vehicle – Hibrid elektromos jármű: Olyan jármű, amely hagyományos 

belsőégésű motor meghajtását elektromos motor meghajtásával kombinálja. Az elektromos 

erőátviteli rendszer jelenléte a kisebb fogyasztást és jobb teljesítményt szolgálja. 
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Hatótáv–hatékonyság faktor: Ez a változó az Argonne National Library Greenhouse gases, 

Regulated Emissions and Energy use in Transportation (GREET) modellből származik. Az 

adott autó által egy gallon üzemanyaggal megtett mérföldhöz (vagy gallon-ekvivalens) kapcsol 

hozzá egy számot, amely a hatótáv hatékonyságát mutatja. 

ICE – Internal Combustion Engine – Belsőégésű motor: hajtóanyag (például benzin) 

elégetéséből származó energiát alakít át a hajtáslánc a kerekeken megjelenő haladáshoz 

szükséges nyomatékká és teljesítménnyé. 

LDV – Light Duty Vehicle – Személygépjármű: Az USA osztályozási rendszere alapján 

személygépjármű az a jármű, amely nem haladhatja meg a 3860 kg legnagyobb megengedett 

össztömeget és az azzal szállítható tömeg kisebb, mint 1815 kg. (Az Európai Unióban a 

személygépjármű 3500 kg legnagyobb megengedett össztömegig terjed.) 

Magán és nyilvános töltők: Nyilvános töltők általában az utcára telepített villámtöltésre nem 

képes töltők, amelyet az önkormányzat, energiaszolgáltató vagy más biztosít nyilvános 

felhasználásra. Magánkézben levő töltők esetén a töltés fizetség ellenében, vagy mint 

kapcsolódó szolgáltatás (például étterem mellett) érhető el. 

PEV – Plug-in Electric Vehicle – Tölthető elektromos jármű: Bármely olyan jármű, amely külső 

elektromos töltő csatlakoztatásával tölthető akkumulátort tartalmaz és az így tárolt energia a 

meghajtás során kerül felhasználásra. 

PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle – Tölthető hibrid elektromos jármű: Olyan hibrid 

elektromos jármű, amely külső elektromos töltő csatlakoztatásával tölthető akkumulátort 

tartalmaz. 

  



  

 

610 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni témavezetőmnek, Konka Boglárkának, aki segítő 

szándékú tanácsokkal látott el a munkám során és mindig a legmagasabb minőségű megoldást 

javasolta. Köszönettel tartozom továbbá Banász Zsuzsannának, hisz az ő tanácsa nyomán 

kerestem fel Boglárkát. Továbbá Hegedűs Csabának is köszönöm bátorító szavait és 

emberséges, segítő hozzáállását. Végül, de nem utolsósorban a párom felé is köszönettel 

tartozom, akinek érzelmi támogatása nélkül biztosan nehezebbek lettek volna a kutatásnak és a 

dolgozat írásának napjai.  



  

 

611 

 

KIVONAT 

Dolgozatomban az alternatív meghajtású járművek iparágát elemeztem. Elektromos autókból a 

legtöbb gyártó számos modellt kínál 2020-ban. Emiatt már önmagában fontos a témával 

foglalkozni. Emellett az autógyárak sok embernek biztosítanak munkát közvetlenül, vagy 

közvetve, valamint az iparág kutatás és fejlesztés vívmányai az élet más területén is 

implementálásra kerülhetnek. 

Tanulmányom bemutatja, hogy a jövőt tekintve, várható-e az elektromos autók szélesebb 

körben való elterjedése. Másfelől, hogy ebben mely régiók játszhatnak majd vezető szerepet. A 

témakörhöz szorosan kapcsolódik a környezetvédelem is, mivel az elektromos autók 

elterjedésétől a világ széndioxid kibocsátásának mérséklődését várhatjuk. 

A kutatás szekunder adatok elemzésén alapul, amely során leíró statisztika elemeit és 

szcenárióelemzést használtam. Megvizsgáltam az eddigi trendeket és régiók szerinti bontásban 

is végeztem elemzést. Három adatbázisból dolgoztam. Az adatok Európára, az Amerikai 

Egyesült Államokra és globális szintre vonatkoznak. 

Három hipotézist állítottam fel, amelyek közül kettő igazolásra egy pedig cáfolásra került. Ezek 

alapján a kutatás eredményei a következők: (1) az alternatív meghajtású járművek további 

globális elterjedése várható, (2) amelyben Kína vezető szerepe a jövőben is megmaradhat. (3) 

A közlekedési ágazatban rejlik az egyik legnagyobb potenciál környezetvédelmi szempontból. 

Kulcsszavak: Alternatív meghajtás, Elektromos autó, Elektromos töltőhálózat, 

Környezetvédelem 
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1. BEVEZETÉS 

Mint műszaki menedzser alapszakos hallgató, autószerelő, és mint olyan ember, aki az autóiparban 

tervezi a jövőjét, kutatásom témáját a járműipar világából választottam. Eddigi életem során 

jellemzően két járműtípussal találkoztam: benzines motorral felszerelt és dízelüzemű autóval. Ez 

még akkor sem változott, amikor 2014 és 2018 között autószerelő duális képzésem során 

dolgoztam. 

Azonban már 1832-ben megjelent az utakon a villanymotoros jármű, sőt az Amerikai Egyesült 

Államokban (USA-ban) 1900-ra az összes jármű mintegy 38%-a elektromos volt (Bhadana, 2016). 

Az alternatív meghajtású járművek 1997-től kezdve a Toyota Prius-szal újra nagy volumenű 

gyártásnak örvendenek. Ennek ellenére még 2020-ban sem jelenthető ki, hogy az alternatív 

meghajtási módok átvették volna a hatalmat az utakon. 

Az elektromos autókkal fontos foglalkozni, mivel a legtöbb gyártó már 2020-ban is számos 

elektromos modellt kínál, ez valószínűleg a jövőben sem fog alább hagyni (Badar, 2019). A 

gyártási volumen mértékéből következik, hogy sok embernek teremtenek munkát az autóipari 

vállalatok, emiatt társadalmilag is fontos iparág (Euler Hermes, 2018). Mindemellett az elektromos 

autók miatt történő fejlesztésekből más téren is profitálhatunk, például telefonjainkba, 

laptopjainkba is jobb akkumulátor kerülhet (Mester, 2019). 

A kutatásom célja az, hogy feltérképezzem az elektromos autók iparának globális helyzetét és 

előre vetítsem annak jövőjét. A tanulmány részét képezi továbbá az egyes kiszolgáló iparágak 

(például: akkumulátorok, töltők) helyzetének áttekintése; valamint ezek várható fejlődési útjának 

előrejelzése, hiszen mit sem ér a fejlett elektromos jármű, ha azt kevés helyen tudjuk tölteni. 

Természetesen egy ilyen témában nem szabad figyelmen kívül hagyni a környezetre gyakorolt 

hatást sem, így dolgozatomban ez is célkeresztbe kerül.  

A kapcsolódó szakirodalmak adnak körvonalat a kutatási témának, így ezzel kezdem a témakör 

kifejtését. Ezután a hipotéziseket mutatom be, majd az elemzés következik, amely három régióra 

vonatkozó szekunder adatokat tartalmaz: 

 világszint, 

 Európai Unió, 

 Amerikai Egyesült Államok. 
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Ezt követően a hipotézisek eredményei kerülnek lejegyzésre, majd a dolgozatom összefoglalása 

és az irodalomjegyzék kap helyet.  
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

Habár az elektromos autózás az utóbbi két évtizedben került reflektorfénybe az elektromos autó 

nem új keletű találmány. A fejlesztések mérföldköveit az 118. ábra segítségével mutatom be. 

Elsőként a skóciai Robert Anderson dolgozott olyan szerkezet építésén 1832 és 1839 között, 

amelyet villanymotor hajtott. Őt követte az amerikai Thomas Davenport, aki ugyanebben az 

időszakban egy elektromos meghajtású mozdonyt épített. Ezen járművek akkumulátorai nem 

voltak újratölthetők, minden használat után cserélni kellett azokat (Bhadana, 2016). 

A következő említésre méltó találmány a Flocken Elektrowagen, amit Andreas Flocken épített 

Németországban, 1888-ban. Az első gázolaj-hibrid jármű 1917-ben jelent meg Chicago-ban, ezt a 

Woods Motor Company bocsátotta az utakra. Az USA-ban 1900-ra az összes jármű mintegy 38%-

a elektromos volt – ezt az arányt 33 842 db jármű testesítette meg (Bhadana, 2016). 

A növekvő tendenciát 1908-ban a Ford T modell szakította meg. Az elektromos önindító 

feltalálásával a belsőégésű motorral szerelt autók további teret hódítottak. Az elektromos autók 

fejlesztései stagnáltak, míg hagyományos társaik teljesítménye egyre nőtt (Gyirán, 2018). Ezt 

magyarázhatja a Ford T-modell nagy gyártási volumene miatti egyre csökkenő ára, amely mellett 

az elektromos alternatívák gyártása és megvásárlása is drágának bizonyult (PBS, 2010). 

Az 1950-es és az 1960-as években sok kísérletezés történt az elektromos autók fejlesztésére, ám 

ezek közül csak kevés ért el a gyártósorig. A következő nagy robbanás a Toyota Prius 1997-es 

bemutatásának köszönhető. Ezt követően kezdett kibontakozni a modern elektromos autózás, 

amelynek zászlóvivője a Tesla lett (alapítva 2003-ban). Az elkövetkező időszakban – főleg 2010 

után – a legtöbb gyártó igyekszik kivenni részesedését az elektromos autók piacából (Bhadana, 

2016). 
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118. ábra: Az elektromos autók fejlesztésének főbb mérföldkövei 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az alternatív meghajtású járművek térnyerését számos támogatás bevezetésével igyekeznek az 

országok is előremozdítani, mivel egyetértenek abban, hogy a városokban a jobb levegőminőség 

elektromos autókkal valósítható meg (Szabó, 2004). Az Egyesült Királyság kormánya például azt 

tűzte ki céljául, hogy 2050-re a legtöbb autó szén-dioxid kibocsátása nulla közeli legyen. Ezért 

2015 és 2020 között hatszáz millió fontot különítettek el erre a célra (House of Commons, 2018); 

(Government of United Kingdom, 2015). Ezenkívül az Európai Unió 2013-as fejlesztési terve az 

alternatív meghajtások elérhetőségét és elterjedését célozza (Európai Bizottság, 2013). 
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Nemcsak az EU-ban fogalmazódtak meg ilyen jellegű célok, 2008-ban Barack Obama bejelentette, 

hogy Amerikában 2015-re egymillió plug-in hibrid járművet szeretne látni az utakon. Ennek 

nyomán 2009 februárjában Amerika 2,4 milliárd dollárt különített el az elektromos autók 

fejlesztésére (PBS, 2010). Emellett megemlítendő a kínai állami támogatások rendszere, amely 

mértéke 2019-re jelentősen csökkent. Kína célja, hogy 2025-re ne gyártsanak belsőégésű motorral 

szerelt autókat az országban. Valamint hogy 2025-re az alternatív meghajtású járművek eladásai 

tegyék ki az összes Kínán belüli járműértékesítés legalább 20 százalékát (Badar, 2019). 

Gyártói oldalról például a Honda elkötelezett annak érdekében, hogy 2025-ig az összes eladott új 

autójának legalább kétharmada elektromos erőátviteli rendszert használjon. Emellett fontosnak 

tartja, hogy az ezekhez szükséges akkumulátorok előállítása ne veszélyeztesse a környezetet, 

emiatt új nyersanyag-beszállítókkal dolgozik (Keating, 2018); (Honda, 2018). 

A BMW egy olyan programot indított 2015-ben, amely többek között megújuló energiaforrások 

használatára, az ellátási lánc hatékonyságának növelésére és képzéseinek fejlesztésére irányul. Ez 

azért is fontos, mivel a fogyasztók 66%-a hajlandó magasabb árat fizetni egy fenntartható márkáért 

(Richtopia, 2019). A fenntarthatóságra való törekvés eredményeként a BMW a 17., a Honda a 21., 

a Nissan pedig a 68. helyen szerepel a „100 legfenntarthatóbb vállalat”-ról szóló listában 

(Corporate Knights, 2018). 

Mindazonáltal nem biztos, hogy megéri új gyártóként belépni a piacra, hiszen például a Tesla 

működésének 15. évében könyvelhetett el nyereséget (Thomas, 2019). A gyártók igyekeznek 

összefogni felvásárlás vagy együttműködés formájában, hogy mérsékeljék a K+F költségeiket és 

szellemi tulajdonjogokat szerezzenek (Shah, 2017). 

A kutatás-fejlesztés tevékenységeket azonban nemcsak maguk a gyártók végzik (Szakállas, et al., 

2020). Például Magyarországon az energiahatékonyság javításával is foglalkoznak a 

járműirányítás optimalizálásának oldaláról a Széchenyi István Egyetemen. Egy másik, szintén 

Győrben készült tanulmányban pedig a környezetterhelés és ökológiai lábnyom csökkentésének 

lehetőségeit foglalják össze (Szauter, et al., 2020). Globális szinten pedig a Tesla a 

legkézenfekvőbb példa, amelyet említeni lehet az előbb említett fejlesztés zászlóshajójaként 

(Tesla, 2018). 

Az autók világában a kutatás és fejlesztés kulcskérdés a vállalatok életében, hiszen mint minden 

iparágban, a gyorsabb, a jobb, az újabb átveheti a vezető szerepet. A legnagyobb K+F befektetők 

között 5 autóipari cég is van, viszont ezek közül egyik sem szerepel a leginnovatívabb cégek 
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között. Ez amiatt lehetséges, hogy a K+F-re fordított kiadások jelentősek ugyan, ám innováció 

szempontjából sokszor eredménytelenek (Kunhert, et al., 2018). 

Az emberek többségének anyagi helyzete megakadályozza őket abban, hogy sűrűn cseréljék 

gépjárművüket. Így felhasználói oldalról megnövekszik az igény a közösségi közlekedés és a 

megosztott autóflotta jellegű elképzelésekre. Az autóvezetők minél hamarabb el szeretnék érni az 

új funkciókat a gépjárművükben, viszont nem akarják azt gyakran cserélni (Kunhert, et al., 2018). 

Ebből kifolyólag a jövő irányvonala az önvezető autók és a megosztott autóflották lehetnek. Ezek 

kombinációja miatt a személygépkocsi tulajdonlása egyre ritkábbá válhat. Az autógyárak 

igyekeznek úgy kooperálni, hogy ezeket a flottákat és a technológiáikat együttesen fejlesszék 

(Euler Hermes, 2018) (Mester, 2019). 

Magyarországon is megjelentek a flottamegosztásos megoldások: a BMW és a Daimler ShareNow 

szolgáltatása például 2019 májusa óta él itthon. A két vállalat összefogásából született projektek 

mára már 14 országban elérhetőek, amely létjogosultságát Tóth és Szigeti tanulmánya is 

alátámasztja (Tóth & Szigeti, 2019). Hasonló együttműködésre példa még a Ford és az Uber 

kooperációja (Shields, 2018). 

A fejlesztések egy része a városi mobilitás hatékonyságának növelését és a szén-dioxid kibocsátás 

csökkentését célozzák (Mester, 2019); (Shields, 2018). A szén-dioxid kibocsátás egy része a 

felelőtlen használatból adódik. Például a parkolóhelyek kereséséből jelentős mértékű a 

szennyezés, amely utóbbira a „smart city” koncepció jelenthet megoldást. Az ötlet arra épül, hogy 

az autós tájékoztatást kap a közelében lévő szabad parkolóhelyről, amelyet elfoglal, így 

csökkenthető a káros anyag kibocsátás (Hanaul, 2019). 

Azonban az okos városhoz elengedhetetlen, hogy megfelelő tömegközlekedés társuljon, hiszen a 

felhasználó nem fogja autóját a kényelem rovására lerakni. Tökéletes példa Európa és a világ 

számára is a bécsi tömegközlekedés jól kiépített, felhasználóbarát rendszere (Halász & Magyarics, 

2015). 

Környezetvédelmi szempontból egy nagyvárosban részleges megoldást jelenthet a kisebb méretű 

autók előnyben részesítése, hiszen városon belül nincs szükség nagy végsebességű autókra. 

Fontosabb az, hogy a jármű könnyen beférjen a sofőr által kiválasztott parkolóhelyre, jó 

indulósebességgel rendelkezzen, amelyre az elektromos motor teljes mértékben alkalmas 

(Brenner, 2013). 
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Az autógyárak fejlesztései jogi kérdéseket is felvetnek, például az önvezető autók által okozott 

balesetnek ki a felelőse, vagy hogyan valósulhat meg az önvezetéshez szükséges Big Data-val 

kapcsolatos adatvédelem. Ezekre azonban még nincs kidolgozott gyakorlat és kevés a precedens 

is (McKinsey&Company, 2016). 

A jövő viszont még várat magára. Tschiesner tanulmánya szerint 2040 és 2050 közé tehető az 

önvezető autók elterjedése az utakon (Tschiesner, 2019). Ezzel Rowlatt cikke is egybecseng, aki 

szintén az önvezető autók flottáit és az emberi sofőrök kiszorulását jósolja legalább 20 éves 

időtávban (Rowlatt, 2018). Megjegyzendő az is, hogy a hagyományos és alternatív technológia 

legalább az elkövetkezendő évtizedben még egymás mellett fog élni (Ádám, 2018). 

Az elektromos autók egyelőre magas árait a sorozatgyártás volumenének emelkedése várhatóan 

az elérhető kategóriába terelheti. Az elterjedés gyorsítása miatt szükségesek a kormányzati 

támogatások, hiszen a felhasználónak elsősorban a jármű ára, fenntartási költsége és saját maga 

kényelme a fontos (Szabó, 2004). 

A vásárlás motiválására a gyártók különféle ösztönzőket tárnak a felhasználó elé, például 

lízingelhető akkumulátor, járműhez kapcsolt alkalmazások és flotta kedvezmények (Csanálosi, 

2015). Mivel az informatika fejlődése magával vonja a szállítási technológiák változását, ez is egy 

fejlesztési irányvonallá válhat: 3D nyomtatók alkalmazásával csökkenthető lenne a gyártási és a 

szállítási költség (Altman & Bastian, 2019). 

Az elektromos autózáshoz nélkülözhetetlen a járműveket kiszolgáló töltőállomások hálózatának 

kiépítése. A hagyományos meghajtású járművek esetében, a tankolás során annak céljából 

generálunk állási időt. Az új közlekedési forma más megoldásokat is igényel. Kihívás például az 

is, hogy haszontalan állási idő alatt töltődjön fel az autó, ami lehet akár 22-23 óra. Morrissey és 

társai Írországban végzett kutatásuk során azt találták, hogy az emberek a töltések nagy részét 

otthon, éjjel preferálják elvégezni. A nyilvános töltések helyszíneként az autóparkokat választják, 

ezek közül is a gyorstöltésre képes töltőpontok a legnépszerűbbek (Morrissey, et al., 2015). 

További kérdés a töltőállomások elhelyezése is, amelyre a gyakorlatban centralizált és 

decentralizált stratégia alkalmazható. Centralizált az a metódus, amely során a jelenlegi 

benzinkúthálózathoz hasonlóan létesítik a pontokat. Decentralizált pedig az, amely során a 

töltőpontok több, kisebb állomáson osztódnak el (Csiszár, et al., 2017). 

Az elektromos autók kétséget kizáróan lehetnek eszközei a környezetszennyezés csökkentésének, 

de ez az ország energetikai hálózatától is függ, vagyis, attól hogy milyen módon állítják elő a 
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villamos energiát (Ferencz, 2020). Az elektromos autóknak ugyan lokálisan elhanyagolható a 

károsanyag-kibocsátása, globálisan azonban figyelembe kell venni a termelő erőművek 

emisszióját is. A jövőben elterjedhetnek az olyan koncepciók, amelyek használat közben töltik fel 

a járművet. Ehhez leginkább a megújuló energiaforrások hasznosíthatóak, például a szélenergia 

(Hussain, et al., 2020) vagy a napenergia (Najib & Kasti, 2017). 

A szakirodalmi összefoglalóból is látszik, hogy a közlekedés fejlesztésében hatalmas potenciál van 

a jövőre és a jelenre nézve is, mind gyártói, mind felhasználói oldalról. Azonban az alternatív 

meghajtású járművek elterjedését, valamint a hagyományos meghajtású autók kiszorulását a 

nemzetközi és a hazai szabályozás jelentős mértékben befolyásolja és fogja befolyásolni a jövőben 

is (Gyaramti & Zentay, 2017). Minden érintett közös célja lehet, hogy egy környezetkímélőbb 

irányba mozduljon a világ. Legyen ez az érdek anyagi természetű, pénzben kifejezhető, vagy egy 

egészségesebb, hosszabb élet ígérete.   
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3. KUTATÁSI KÉRDÉSEK, HIPOTÉZISEK 

A szakirodalom alapján a következő kutatási kérdéseket fogalmaztam meg: 

 Hogyan befolyásolhatja az elektromos autók elterjedése az emissziót? 

 Milyen tendencia jellemezte 2020-ig az elektromos autók szektorát és várhatóan milyen 

fejlődési pályát fog követni 2030-ig? 

 Mely ország rendelkezett vezető szerepkörrel az elektromos autók iparágában és a 

jövőben megtarthatja-e azt? 

A kutatás kérdések megfogalmazása után pedig a következő hipotéziseket állítottam: 

 H1: A közlekedési ágazat az egyik legnagyobb szén-dioxid kibocsátású, emiatt az egyik 

legkárosabb iparág környezeti szempontból, azonban az elektromos autók segítségével 

csökkenthető lehet a járművek környezetre gyakorolt hatása. 

 H2: Az elektromos autók keresletének dinamikus bővülése és az ezeket kiszolgáló 

infrastruktúra fejlődése várható 2030-ig. 

 H3: Kína az élenjáró ország az alternatív meghajtású járművek alkalmazásában, többek 

között a nagymértékű állami támogatások miatt, ám mivel ezeket egyre csökkenti a 

kormány, így a jövőben elvesztheti vezető szerepét. 

A következőkben az elemzést mutatom be, amely alapján eldönthető, hogy a fent megfogalmazott 

hipotézisek elfogadhatóak-e.  
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4. ADATOK ELEMZÉSE RÉGIÓK SZERINT 

A kutatás szekunder adatok elemzését a következő adatbázisok alapján végeztem: 

 Személygépkocsik eladásai meghajtási módjuk alapján, 2012-2018, (Eurostat, 2020) 

 Globális jelentés az elektromos járművekről, 2013-2018, (IEA, 2019) 

 Alternatív üzemanyagok adatbázisa, 1990-2019, (U.S. Department of Energy, 2019) 

A következő fejezetekben az adatbázisokon elvégzett leíró statisztika eredményeit, és a 

szcenárióelemzéseket ismertetem. 

 

4.1. Globális elemzés 

A Global Electric Vehicle Outlook egy éves jelentés, amely világviszonylatban nyújt 

információkat az alternatív meghajtású autókról. Az adatok szűrése után Excel táblázatba 

foglaltam azokat. A vizsgálat alanyát képező adatbázis tartalmazza Kína, Európa, az Amerikai 

Egyesült Államok és egyéb térségek összesített, továbbá a világ összesített tisztán elektromos, és 

plug-in hibrid autók számát 2013 és 2018 között. 

A 2013-2018-as időszakra vonatkoztatva kiugró növekedési adatot Kína mutatott: 2013-ról 2018-

ra 57,2-szeres gyarapodást produkált a tisztán elektromos meghajtású járművek terén, és 32,4-

szeres emelkedést a plug-in hibrid járművek esetében (2. ábra alapján). Ez leginkább az állami 

támogatásokkal magyarázható, amelyre dolgozatom egy korábbi szakaszában tértem ki Inshaal 

Badar cikkének vezérfonalán (Badar, 2019). 

Európa ugyanebben az időszakban tisztán elektromos járművek terén 9,31-szeres, plug-in hibridek 

esetében pedig 17,2-szeres növekedést ért el. Az USA-ban tisztán elektromos járművek területén 

8,4-szeres, plug-in hibrideknél 5,5-szörös fejlődés található. Kína Európához képest 6,2-szer, 

Amerikához képest 6,9-szer nagyobb növekedés figyelhető meg tisztán elektromos, valamint a 

plug-in hibridek estében. Ennek magyarázatául szolgálhat, hogy Kína természeténél fogva 

nagyobb növekedést is kell, hogy produkáljon, mivel lakossága is többszöröse az említettekhez 

képest (Badar, 2019). A kínai autóipari hírügynökség és Jeff Cobb tanulmányai szintén Kínát 

találták a világ vezető államának e téren  (Cobb, 2016). 

Az egész világot nézve, a régiókat aggregálva, az alternatív meghajtású autók számának 

növekedése 17,4-szeres 2013-ról 2018-ra, ami eredmény jól szemlélteti a lehetőségeket az 
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iparágban, amelyek a légszennyezés csökkenésében manifesztálódhatnak leginkább (Automotive 

News China, 2018)  (Cobb, 2016);. 

Elmondható továbbá, hogy 2018-ra megközelítőleg 5,1 millió darab alternatív meghajtással 

rendelkező autó került az utakra, amelynek 45%-a Kínában található. Ezáltal az ázsiai ország 

vezető szerepe megkérdőjelezhetetlen. Ez nem véletlen, mivel Kína 2009-től kezdve 

nagymértékben támogatta az ilyen típusú járművek fejlesztését, gyártását, vásárlását, azonban 

mértékét 2019-re jelentősen csökkentette (Autopro, 2019). A fent elővezetett eredményeket a 119. 

ábra szemlélteti. 

 

119. ábra: Elektromos autók a világ útjain 

Forrás: Saját szerkesztés (IEA, 2019) adatai alapján0 

 

A második adatbázis szintén az eladásokat tartalmazza, ám emellett a piaci részesedést is az 

alternatív meghajtású autókra vonatkoztatva 2013 és 2018 között. Elemzése Norvégiára, 

Németországra, Egyesült Királyságra, Japánra, Franciaországra, Kanadára, Koreára, Hollandiára, 

Svédországra, Kínára, valamint Európára, USA-ra és összesített egyéb régiókra terjed ki. A 

legkiugróbb piaci részesedésre vonatkoztatott növekedési eredményeket ez esetben is Kína 

vonultatja fel 56,3-szoros és 41,2-szeres gyarapodást érve el. 

Megemlítendő még, mint jelentős eredménnyel rendelkező ország: Svédország közel 15,5-szörös 

és Kanada 10,1-szeres emelkedést ért el. Svédország esetében Ulf Svahn a svéd üzemanyag 

hatóság vezetője azzal indokolta az emelkedést, hogy az erős gazdaság vonzza magával a 

közlekedési ágazatot (Sherrard, 2019). Kanada esetében Merran Smith, az ország tisztaenergiával 
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foglalkozó intézményi igazgatója jelentette ki egy interjúban, hogy az ország célja új, zöld 

munkapozíciók létrehozása, valamint az elektromos autók ellenzőtáborának 

gondolkodásmódjának átformálása. Továbbá elmondta, hogy évi 28%-os növekedést vár a 

kormány, így 2030-ra több mint félmillió zöld munkahely létrehozása a cél (Ingram, 2019). 

Aggregáltan, az összes jelenleg vizsgált ország és régió esetében a tisztán elektromos és plug-in 

hibrid autók piaci részesedésében 4,7-szeres növekedés figyelhető meg, amely a növekedési 

adatok átlaga, és jól jelzi az iparág potenciálját. A fentebb ismertetett eredményeket a 120. ábra 

szemlélteti, amely hasonló következtetéseket enged levonni az előző adatbázishoz: az elektromos 

autók további elterjedését vetíti előre. 

 

120. ábra: Elektromos autók eladásai és piaci részesedései régiókra és országokra bontva 

Forrás: (IEA, 2019) 

 

Az elektromos autókhoz elengedhetetlen a megfelelően kiépített töltőhálózat. Így a következő 

adatbázis a töltők számának alakulását tartalmazza világszinten, a 2013-2018 közötti időszakban, 

3 részre tagolva:  

 nyilvánosan elérhető gyorstöltők, 

 nyilvánosan elérhető nem gyorstöltők, 

 magán nem gyorstöltők. 
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A töltők számának alakulását a 121. ábra szemlélteti, amely alapján elmondható, hogy a vizsgált 

időszakban 11,2-szeresére nőtt az összes töltő száma, ami rendkívül dinamikus. Továbbá 

megfigyelhető, hogy világszinten 5,2 millió töltő volt 2018-ban. Ennek legnagyobb része 

magánkézben van és nem alkalmas gyorstöltésre. A tendenciát magyarázhatja, hogy az a 

felhasználó, aki ebben az időszakban elektromos autót vett, szeretné költségeit minimalizálni. Erre 

opció, hogy saját maga termeli meg az áramot a járművéhez például napelemmel. Vagy egy másik 

lehetséges ok: sok magáncég kvázi szolgáltatásként létesít telephelyére töltőt, hogy amíg 

ügyfelével üzletel, addig töltődhessenek az autók. Ilyen esetre példa a bevásárlóközpontoknál, az 

éttermeknél, vagy az üzletházaknál, az irodáknál elhelyezett töltő (IEA, 2019). 

Ezek alapján pedig látható, hogy a töltők és az elektromos autók számának változása között 

mindenképp közel egyenes arányosságnak kellene lennie, hogy a töltőinfrastruktúra ki tudja 

szolgálni az utakon levő EV flottát. Ezzel bővebben dolgozatom későbbi szakaszában 

foglalkozom. 

 

121. ábra: Töltőállomások tulajdonjog és típus szerint világviszonylatban 

Forrás: Saját szerkesztés (IEA, 2019) adatai alapján 

 

A nyilvánosan elérhető gyors és nem gyorstöltők viszonylatában vezető országok (Kína, Japán, 

USA, Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, Norvégia, Hollandia) közti megoszlását 

vizsgálva azt találhatjuk, hogy a nyilvánosan hozzáférhető töltők 41%-a és a gyorstöltők 78%-a 

Kínában található. Nem meglepő ez az adat, mivel ahol a legtöbb elektromos autó van, ott jelentős 
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számú töltő szükséges. Ám hogy ennek kivitelezése ne ütközzön akadályba, az államnak az 

elektromos autók fejlesztése mellett a kiszolgáló infrastruktúrát is támogatnia kell, ahogy az a 

legtöbb vizsgált országban meg is valósul. 

Például, ahogy az már korábban olvasható volt az Európai Unió 2013-as fejlesztési terve az 

alternatív meghajtások elérhetőségét és elterjedésének segítését célozza (Európai Bizottság, 2013). 

A gyorstöltők viszonylatában Kína, abszolút fölényben van a világ más országaihoz képest. A nem 

gyorstöltők esetében is Kína tölti be a vezető szerepet, ám 41%-os részesedésük mellett az 

Egyesült Királyságot említhetjük meg 13% részaránnyal. Ezeket az adatokat az 122. ábra 

szemlélteti. Kína esetében a nagymértékű állami támogatások adnak magyarázatot ezen értékekre, 

amelyre dolgozatom egy korábbi szakaszában tértem ki Inshaal Badar cikkének vezérfonalán 

(Badar, 2019).  

  

122. ábra: A töltőállomány típus és országok szerinti megoszlása, 2019 

Forrás: Saját szerkesztés (IEA, 2019) adatai alapján 

 

A következő adatbázis az elektromos autók elektromos áram keresletét mutatja be (123. ábra). Ezt 

azért fontos megvizsgálni, mert a megnövekvő EV flottát valamilyen energiaforrásból ki kell 

szolgálni. Ahhoz, hogy tényleg zöldnek mondhassuk a jövőt, előnyben kellene részesíteni a 

megújuló energiaforrásokat (Sandklef, 2014). 

Az adatsor régiók szerinti tagolásban tartalmaz adatokat Kínára, az EU-ra, az USA-ra és a világ 

többi részére vonatkozóan a 2015-2018-as közötti időszakban. Az elemzésből kiolvasható, hogy 
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áramigényben is Kína fejlődése a legnagyobb, 7,6-szoros. Az ázsiai ország elektromos áramának 

java 2019-ben még szénerőművekből, olajból és vízerőművekből származik. A jövőben várható 

megnövekvő keresletet főként továbbra is az előbbiekben felsoroltak fogják kiszolgálni, ám ezek 

mellett a földgáz és atomenergia is nagymértékben jelen lehet (Sandklef, 2014). 

A többi régióban az elektromos áramigény növekedése átlagosan 3-szoros. Kínát is belevonva a 

növekedés átlaga 3,5-szörös, itt sem kérdőjelezhető meg vezető szerepe. Azonban látni kell, hogy 

attól függetlenül, hogy Kína nőtt a leggyorsabban, az EU áramfelvétele nagyobb (123. ábra), ami 

azért lehet, mert a kérdéses időszakban, az EU-ban extrém nagy növekedés ment végbe az 

elektromos autók területén. Magyarországon és Lettországban például közel 40-szeresre nőtt az 

elektromos autók eladásának száma 2012 és 2018 között (140. ábra), ezt dolgozatom későbbi 

fejezeteiben fejtem ki. 

 

123. ábra: Elektromos áramigény régiók szerint 

Forrás: Saját szerkesztés (IEA, 2019) adatai alapján 

Az autókínálatban a tisztán elektromos autók és a plug-in hibridek területén jelentős bővítések 

várhatóak. A következő adatsor ezt térképezi fel 2018-ig, valamint a jövőbeni várható 

modellkínálat-szélesítéseket. Egyrészt a három fő régió (Kína, EU, USA) szerint, másrészt 

járműkategóriák alapján került szegmentálásra. A tisztán elektromos autók a paletta egyes részein 

2018-ban nem voltak egyenlő megoszlásban, például több városi közlekedésre alkalmas kis autó 
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(microcar) van, mint városi terepjáró (crossover). Ennek okát a felhasználás módjában találhatjuk 

meg, a városban araszolgatás folyamán gazdaságosabb egy kis elektromos autó, mint egy hosszabb 

családi túra megtételére tervezett crossover. A bemutatásra váró modellek már jobb eloszlást 

mutatnak. Kínában például közepes méretkategóriájú autók is hasonló számban várhatóak, mint 

crossoverek. A plug-in hibrid kategória várhatóan nem lesz jelen a microcar autóknál. 

Az adatokból készített elemzés alapján elmondható még, hogy a tervezett bővítés régiónként a 

következőképpen alakul: Kínában az összes autóméretet figyelembe véve tisztán elektromos 

autóból 2,1-szeres kiterjesztés, plug-in hibridekből pedig 1,7-szeres szélesítést terveznek a gyártók 

2030-ig. Ezt összesítve mindkét kategóriára Kínában várhatóan 1,9-szeresére nő az alternatív 

meghajtású modellek kínálata. Az eredményeket a 124. ábra szemlélteti. Kína esetében a már 

többször említett állami támogatások szolgálhatnak ennek magyarázatául (Badar, 2019). 

Hasonló számítások mentén az EU-ban a tisztán elektromos járművek terén 2,55-szörös, plug-in 

hibridek esetében 1,1-szeres, összesítve 1,8-szoros modellkínálat-növekedés várható. Mint már 

dolgozatom egy korábbi szakaszában említésre került, ezt magyarázhatjuk az EU 2013-ban illetve 

2014-ben megfogalmazott alternatív üzemanyag infrastruktúra és elektromos autók elterjedésére 

vonatkozó irányelvekkel (Európai Parlament & Európai Unió Tanácsa, 2014); (Európai Bizottság, 

2013). 

Az USA-t nézve tisztán elektromos autók modellkínálatában 3,7-szeres, plug-in hibridek 

kínálatában 1,3-szoros, összesítve 2,4-szeres alternatív meghajtású autókínálat növekedés 

jelezhető előre. Ennek okaként elképzelhető, hogy a Tesla model S megjelenése a piacon felhívta 

az emberek figyelmét az alternatív meghajtási módokra. A Tesla minden modellje rendkívül 

sikeres. Azonban az USA-beli nagy távolságok megtételére nem feltétlenül alkalmas a tisztán 

elektromos autó, így a PHEV kategória felé terelődött a vásárlók figyelme (Herron, 2016). 
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124. ábra: Különböző járműkategóriák megoszlása a modellpalettán és várható bővítések régiók és 

meghajtás szerint, 2018 

Forrás: Saját szerkesztés (IEA, 2019) adatai alapján 

Megjegyzés: az adatok modellek darabszámára vonatkoznak 

 

A következő adatbázis bemutatja, hogy a különböző régiókban (Kína, Európa, Észak-Amerika) az 

autók mennyi üvegházhatású gázt termelnek, valamint mekkora lenne az azonos méretű alternatív 

meghajtású flotta emissziója. Utóbbit fontos vizsgálni mivel, ahogy az dolgozatom későbbi 

fejezetében látható lesz, a közlekedési ágazat az egyik legnagyobb kibocsátással rendelkező 

iparág. A két adatsorból pedig, mint az a 125. ábra alapján is látszik, kimutatható a megelőzhető 

károsanyag-kibocsátás. 

Globális szinten nézve 2018-ban az elektromos autóknak köszönhetően 40 Mt CO2 emissziótól 

lett megóvva a környezet. Ezt kontextusba helyezve, az USA közlekedésiparának CO2 kibocsátása 

1866 Mt. Vagyis ebből az látható, hogy jelentős potenciál van még az ilyen irányú fejlesztésekben, 

hogy egy zöldebb jövő felé tereljük a világot. 

Megfigyelhető továbbá a 125. ábra alapján, hogy Kína és Észak-Amerika GHG emissziója az 

elektromos autók flottájából ugyanakkora, viszont a megelőzött GHG emisszió Amerikában 

jelentősen nagyobb. Ezt az okozhatja, hogy Amerika kevésbé volt fejlett az elektromos autók 

jelenlétében, mint Kína, így nagyobb mennyiségű káros anyag kibocsátást tudott megelőzni. Az 

emisszió egyezősége miatt pedig arra lehet következtetni, hogy Amerikában nagyobb távokat 

mennek elektromos autókkal is, így azok több CO2-t bocsátanak ki. 
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125. ábra: Azonos méretű hagyományos és alternatív meghajtású járműflották CO2 kibocsátása 

Forrás: Saját szerkesztés (IEA, 2019) adatai alapján 

 

Az alternatív meghajtású járműveket 2018-ban még nem mondhatjuk dominánsnak az utakon, 

azonban felmerül a kérdés: Mi várható e téren a jövőben? Erre igyekszik választ adni a következő 

két szcenárióelemzés, amely 2030-ig bezárólag vizsgálja az alternatív meghajtású autók eladásait, 

és piaci részesedésüket Kínában, Európában, az USA-ban, Japánban és a világ más régióiban 

aggregálva. 

A vizsgálatból az derül ki, hogy a „New policies Scenario”-ban 2030-ra a világszintű elektromos 

járműeladások várható értéke 23 millióra tehető, az utakon levő szám 130 millióra. Az „EV30” 

szcenárióban pedig az elektromos járművek mennyisége közel duplájára emelkedik; az eladások 

43 millió darabra, míg az utakon lévő autók száma 250 millió darabra. A 126. ábra a pesszimistább, 

„New policies scenario” adatait szemlélteti, amelyet azért választottam, hogy a maximum eset 

kerüljön a dolgozatomba, ezáltal remélek a jövőben is relevanciát ennek az adatsornak. 

A közeljövőben 2025-ben Kína után Európa várható a második legtöbb eladással rendelkező 

régiónak. India, mint fejlődő ország 5% körüli értékkel tűnik fel. Ezt a fejlődő országok piaci 
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résének realizálása okozhatja a vállalatok részéről. Az intervallum végén 2030-ra a tendencia 

aránya nem változik, viszont a mértéke igen. A korábbi százalékos részesedés közel 

megkétszereződik minden, az elemzésben résztvevő régiónál. 

 

126. ábra: Elektromos autók várható eladásai 2018 és 2030 között régiók és meghajtás szerint 

Forrás: Saját szerkesztés (IEA, 2019) adatai alapján 

 

 Az alternatív meghajtások piaci részesedésének jövőbeli alakulása szintén érdekes kérdés. 

Ennek megválaszolása érdekében az (IEA, 2019) vonatkozó szcenárióját hívom 

segítségül. A 2030-ig terjedő időintervallumra vonatkozó elemzésből a következők 

derülnek ki: 

 Kína vezető szerepe e téren is megmaradhat, 44,5% BEV és 4,5% PHEV részesedéssel. 

Ugyan egyre csökkenti az állami támogatások mértékét, azonban azok még mindig 

kedvezőek (Badar, 2019). 

 Európa sem marad el jelentősen a 30,5% BEV, valamint az 5,3% PHEV arányával. Az 

EU politikája erőteljesen épít a közlekedési ágazatból eredő környezeti hatások 

csökkentésére (Európai Bizottság, 2013). 

 Japánban 25,5% lehet a BEV meghajtás és 4,8% a PHEV piaci hányaddal, amely Indiában 

is hasonló. Japánban a gyártók a hidrogénmeghajtás fejlesztésére koncentráltak és magas 

áruk volt az EV autóknak. India esetében fejlődő országként a gyártók később törtek be a 

piacra (IEA, 2019). 
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 Sereghajtóként pedig az USA maradhat 16,8% BEV és 5% PHEV alkotórésszel, hiszen a 

legnagyobb benzinkultúrájú országot nehéz zöldebb irányba terelni (IEA, 2019). 

A következő adatbázis az elektromos és plug-in hibrid járművek akkumulátorkapacitásának 

változásáról szól, szegmentálva Kínára, Európára, Észak-Amerikára és keleti (Japán, India, Korea) 

régiókra. Ez azért fontos, mivel a vásárlók annál inkább fognak hajlani az EV-k vásárlására, minél 

kényelmesebb nekik, a kényelem pedig nagymértékben összefügg a hatótávval (Szabó, 2004). Az 

adatok a 2012-2018 közötti időintervallumot ölelik fel. Az elemzés alapján elmondható, hogy az 

észak-amerikai régióban a tisztán elektromos autók akkumulátorkapacitásának növekedése 2,9-

szeres, a plug-in hibridek kategóriájában 1,10-szeres. Ezt az okozza, hogy Amerikában is szeretné 

a kormány a városokban javítani a levegő minőségét, amelyhez a kisméretű tisztán elektromos 

autók jelentenek eszközt (PBS, 2010). Az eredményeket a 127. ábra szemlélteti. 

Ugyanezek a számítások a keleti régióban 1,6-szoros és 2,4-szeres értékeket vesznek fel, Kínában 

1,3-szoros valamint 1,2-szeres, Európában pedig 2,3-szoros és 3,4-szeres növekedés tapasztalható. 

Az összes régiót és mindkét kategóriát nézve 1,9-szeres gyarapodás vehető észre. Az 

akkumulátorokkal és a felhasznált technológiákkal dolgozatom későbbi szakaszában bővebben 

foglalkozom. 

 

127. ábra: EV és PHEV meghajtású járművek akkumulátorkapacitásának változása régiók szerint 

Forrás: Saját szerkesztés (IEA, 2019) adatai alapján 

 

Ezen adatokat és eredményeket áttekintve felmerül a kérdés, hogy 2030-ig milyen tendencia 

várható az akkumulátorkapacitásban. Erre keresi a választ a következő szcenárióelemzés, amely a 
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2018-2030-ig terjedő időszakra vonatkozóan két lehetséges esetet tartalmaz. A benne foglalt 

kategóriák a következőképpen választhatók el: 

 tisztán elektromos gépjárművek, 

 plug-in hibrid gépjárművek. 

Továbbá két eset volt még figyelembe véve a tisztán elektromos gépjárművek helyzetét illetően: 

alacsony és magas piaci részesedés. Ennek a két adatnak a mértani átlagával történt a számítás. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a pesszimistább szcenárióban (new policies scenario) a várható 

növekedés, 100 GWh-ról 1,3 TWh-ra, azaz 13,6-szoros, míg az optimistább szcenárióban 

(EV30@30) 2,8 TWh-ra, tehát 28,4-szeresére nő a járművek akkumulátorkapacitása. Ez két dolgot 

jelenthet: ritkábban kell tölteni, és nagyobb hatótávra lesz képes az autó. 

Az eredmények megoszlása úgy történik, hogy a tisztán elektromos gépjárművek esetében 2,2-

szeres, plug-in hibridek esetében 1,5-szörös növekedés várható. Az eredményeket a 128. ábra 

jeleníti meg. 

 

128. ábra: Akkumulátorkapacitások várható változása 2018 és 2030 között járműtípusok szerint 

Forrás: Saját szerkesztés (IEA, 2019) adatai alapján 

 

A jelenlegi technológiákban az akkumulátorok előállításához a katód oldalhoz szükség van 

mangán, nikkel vagy kobalt felhasználására. Ezek közül a mangán és a nikkel áll rendelkezésre 

legnagyobb mennyiségben, a lítium és a kobalt viszont szűk keresztmetszet. Kobaltból 2017-ben 

csak a termelés 6,5%-át építették be az elektromos autókba (Horváth, 2017). 
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Az utakon levő elektromos autók 2017-ben jellemzően két fém-oxid kombinációjával létrehozott 

akkumulátorokkal üzemelnek. Ezekben jellemzően 30% mangán-oxid (LMO) és 70% nikkel-

mangán-kobalt oxid (NMC) a megoszlás. Ilyen technológiát használ például a BMW i3, a Nissan 

Leaf és a Chevy Volt (Horváth, 2017). 

A Tesla ez esetben is kivétel, a nikkel-kobalt-oxidhoz alumíniumot adva további kémiai stabilitást 

ér el az úgynevezett NCA akkumulátorral. Ez nem tartalmaz mangánt, ám kobalt ehhez is 

szükséges (Horváth, 2017). 

Megjegyzendő, hogy az anód is módosítható, a grafit helyett titán-karbid (LTO) alkalmazása 

hosszabb élettartamot eredményez. A Mitsubushi i-MiEV és a Honda Fit EV ezt a változatot 

használja. Ennél a technológiánál is mangán, nikkel, kobalt felhasználásra kerül sor (Horváth, 

2017). 

Fejlesztés alatt levő alternatívaként megemlítendő a cink-levegő akkumulátortechnológia és a 

miniatürizált üzemanyagcella. Ezek környezetvédelmi szempontból fontosak lehetnek a jövőben, 

ám megjelenésük még várat magára (Horváth, 2017). 

A fentiekből látható, hogy a közeljövőben (2030-ig még biztosan) az átmeneti fémek iránti 

szükséglet nem fog alább hagyni. A várhatóan megnövekedő35 akkumulátorok iránti kereslet 

szükségszerűen magával vonzza az azok előállításához szükséges nyersanyagok iránti igény 

emelkedését. Ennek előrejelzésére két szcenárió lett lefuttatva, amely a 2018-2030 közötti 

időintervallumban hivatott becsülni a kobalt, lítium, mangán és nikkel várható keresletének 

alakulását. Az eredményeket a 129. ábra szemlélteti. 

Mindkét szcenárióban figyelembe vették a kobalt felhasználása, majd a két esethez (magas és 

alacsony kobaltfelhasználás) rendelt két adat normalizálásra került, és a további kalkuláció már a 

mértani középértékkel történt. Ezután a két szcenárió eredményeit összehasonlítottam a 2018-as 

tényekkel, ami megmutatja a növekedést, majd a két szcenárió növekedését átlagolva a következő 

eredményeket kaptam. A kobaltra várhatóan 1,8-szorosával, a lítiumra 2,79-szeresével, a nikkelre 

1,1-szeresével, a mangánra pedig 1,4-szeresével emelkedhet várhatóan a kereslet 2030-ra. Tehát a 

kobalt és lítium kereslet terén szignifikáns növekedés várható, amihez a kínálatnak muszáj lesz 

igazodnia, hogy megvalósulhasson az elektromos autók számának növekedése. 

                                                 
35 A növekedés mértéke mértékegység nélküli szám, mivel az egyes országokban megtalálható autók darabszámának 

változását mutatja. Például az érték és a 2012-es autók számának szorzata adja a 2018-as állapotot. 
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A Tesla például elektromos autói gyártása során alumíniumot, lítiumot, kobaltot és rezet használ 

fel, amelyek többek között üzbég, indonéz és orosz területről érkeznek. Cél lehet számára, hogy 

olyan beszállítókkal dolgozzon, akik a környezetnek minél kevesebbet ártanak a nyersanyagok 

bányászása közben. Esetleg más alapanyag felhasználás irányába is terelhetik gyártásukat (Konka, 

2020); (Tesla, 2018); (Khanna, 2016). 

 

129. ábra: Az akkumulátorokhoz szükséges nyersanyagok iránti várható keresletváltozás 2030-ig 

Forrás: Saját szerkesztés (IEA, 2019) adatai alapján 

 

A fenti eredményekből látható, hogy mind a járművek darabszáma, mind azok akkumulátorainak 

kapacitása várhatóan jelentős növekedésen fognak átmenni. Azonban ez nem lesznek 

működőképes, ha nem konvergál hozzá a töltők infrastruktúrája.  

A következő két adatbázis a magánkézben levő és nyilvánosan elérhető36 töltők alakulását hivatott 

feltérképezni szcenárióelemzéssel a 2018-2030 közötti időintervallumban. Ezt azért érdemes 

elemezni, hogy meglássuk milyen bontásban vannak jelen a töltők tulajdonjog szerint. Mind a két 

adatbázist három részre tovább bontható: a töltők számának alakulására, az energiaigényre, és 

energiakapacitásra. A magánkézben levő töltők adatait a 130. ábra, 131. ábra és 132. ábra 

szemlélteti. 

                                                 
36 Magán és nyilvános töltők: Nyilvános töltők általában az utcára telepített villámtöltésre nem képes töltők, amelyet 

az önkormányzat, energiaszolgáltató vagy más biztosít nyilvános felhasználásra. Magánkézben levő töltők esetén a 

töltés fizetség ellenében, vagy mint kapcsolódó szolgáltatás (például étterem mellett) érhető el. 
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130. ábra: A magánkézben levő töltők darabszámának várható alakulása 2030-ig 

Forrás: Saját szerkesztés (IEA, 2019) adatai alapján 

 

 

131. ábra: A magántulajdonú töltőkhöz várható energiaigény-növekedés 2030-ig 

Forrás: Saját szerkesztés (IEA, 2019) adatai alapján 

0

5

10

15

20

25

2018 2020 2030

T
ö
lt

ő
k
 s

zá
m

a
(m

il
li

ó
 d

ar
ab

)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2018 2020 2030

E
n
er

g
ia

ig
én

y
 (

T
W

h
)



  

 

636 

 

 

132. ábra: A magántulajdonú töltők várható energiakapacitása 2030-ig 

Forrás: Saját szerkesztés (IEA, 2019) adatai alapján 

 

Az eredmények alapján látható, hogy a töltők számának növekedése 4,5-szeresre tehető, az 

energiaigény növekedése 38-szorosára várható, az energiakapacitás növekedése pedig 78,4-

szeresre tehető. Habár a kapacitás fejlődése közel 2-szeres az energiaigényhez képest, mégis az 

tapasztalható, hogy a magánkézben levő töltők hálózata egyedül nem fogja tudni kiszolgálni a 

várható igényt, hiszen a korábbi 119. ábra, 121. ábra és 126. ábra megoszlási arányai alapján 

kiszámítható, hogy 22 millió magánkézben levő töltőre volna szükség. 

Régiónkénti megoszlásról elmondható az 122. ábra alapján, hogy Kínában kell lennie az állomány 

több, mint felének. Magánszemélyként töltőt annak éri meg létesíteni, aki megújuló 

energiaforrásból képes előállítani az elektromos áramot, például napelem felszerelésével. Így az 

egyszeri költség után a megtérülés már csak idő kérdése (Sandklef, 2014). 

Analógiában az előzőekkel, hasonló módszerrel vizsgálható a nyilvánosan elérhető töltők 

hálózata is. Az adatsor tartalmazza a normál sebességű és gyorstöltők számának alakulását 

szcenárióelemzéssel a 2018-2030 időszakot felölelve. A két szcenáriót szintén összevontam, 

amely eredményekből a 133. ábra, 134. ábra és 135. ábra készült.  
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133. ábra: A nyilvánosan elérhető töltők számának várható alakulása 2030-ig 

Forrás: Saját szerkesztés (IEA, 2019) adatai alapján 

 

 

134. ábra: A nyilvánosan elérhető töltőkhöz várható energiaigény növekedés 2030-ig 

Forrás: Saját szerkesztés (IEA, 2019) adatai alapján 
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135. ábra: A nyilvánosan elérhető töltők várható energiakapacitás-változása 2030-ig 

Forrás: Saját szerkesztés (IEA, 2019) adatai alapján 

A 133. ábra eredményeiből látszik, hogy a töltők száma jelentősen megnőhet 2030-ra. Azonban 

azt is észre kell venni a 133. ábra alapján, hogy javarészt a gyorstöltésre nem képes töltők száma 

nő, ami kényelmetlenségekkel járhat a hagyományos meghajtású autókkal szemben, a 

töltés/tankolás sebessége miatt. Ezek mellett valószínűsíthető, hogy valamilyen külső kényszer 

kell e növekedés eléréséhez. Például ahogy azt Elon Musk is említette: lízingelhető napelem, 

amely jobban megéri a felhasználónak, mint egyben egy nagyobb összeget kiadni. Ez motiváló 

erőként szolgálhat, mivel megtermelhetné autója energiáját, miközben plusz költség nem 

keletkezik (Musk, 2013). 

A 134. ábra felhívja a figyelmet arra, hogy az energiaigény radikálisan megnőhet 2030-ra. 

Azonban, ahogy a fentebb is látható, az emberek a gyorstöltést preferálják, mivel az kényelmesebb, 

nem kell állásidőt generálni. Ezt támasztja alá, ahogy az ábrán is látszik, hogy a gyorstöltők 

áramigényében várható a nagyobb mértékű emelkedés. Számszerűsítve 76 és 21 TWh áramigényt 

lehet előre jelezni a gyors-, illetve normál töltőknél. 

A 135. ábra alapján látható 61 illetve 104 TWh-ra emelkedő energiakapacitásból arra 

következtethetünk, hogy a két szegmens együtt (magán és nyilvános)37 várhatóan ki fogja tudni 

szolgálni a megnövekedett számú járművek energiaigényét. Azonban ez nem teljes mértékben 

                                                 
37 Magán és nyilvános töltők: Nyilvános töltők általában az utcára telepített villámtöltésre nem képes töltők, amelyet 

az önkormányzat, energiaszolgáltató vagy más biztosít nyilvános felhasználásra. Magánkézben levő töltők esetén a 

töltés fizetség ellenében, vagy mint kapcsolódó szolgáltatás (például étterem mellett) érhető el. 
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metszi a felhasználói igényeket, mivel a gyorstöltők kapacitásának növekedése nem akkora, mint 

arra szükség lenne, ha a legtöbb felhasználó azt preferálja. Tehát a töltéssel, mint tevékenységgel 

nem lesz probléma, csak a felhasználói élménnyel közben. Ez pedig nem az elektromos autók 

malmára hajtja a vizet, mint inkább az ellenző, szkeptikus véleményezők táborát erősíti. 

A Global Electric Vehicle Outlook-ból felhasznált utolsó adatbázis az káros anyag kibocsátásra 

fókuszál. A 2018-2030 közötti időszakra vonatkozóan két szcenáriót tartalmaz, amelyek az 

üvegházhatású gázemisszió alakulását jelzik előre. Az adatok a következőképp csoportosíthatóak: 

GHG emisszió38  

 az egész közlekedési szektorból, 

 elektromos személygépjárművek által kibocsátva, 

 elektromos buszok által kibocsátva, 

 elektromos haszongépjárművek által kibocsátva, 

 elektromos két/háromkerekű járművek által kibocsátva, 

 valamint az összes fent említett kategóriával egyenlő nagyságú hagyományos belsőégésű 

flotta ugyanezen kibocsátásai. 

Az adatok szemléltetésére a 136. ábra készült. 

                                                 
38 GHG emisszió: Greenhouse Gas emission – Üvegházhatású gázkibocsátás: Az ózonréteget leginkább rongáló, 

járműiparban főként szén-dioxid (CO2) környezetbe juttatása értendő alatta. 
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136. ábra: Az üvegházhatású gázkibocsátás előrejelzése 2030-ig 

Forrás: (IEA, 2019) 

 

Az eredményekből az látható, hogy az elektromos járművek nagyságrendileg a felével 

csökkenthetik az üvegházhatú (CO2) gázemissziót ahhoz képest, mintha ugyanakkora belsőégésű 

motoros üzemű járműflotta lenne az utakon. Számszerűen ez azt jelentheti, hogy a pesszimistább 

szcenárió alapján a 220 Mt CO2-tól, a bizakodóbb becslés alapján pedig 540 Mt CO2-tól lehet 

megkímélve 10 év alatt a környezet 2030-ra. 

Ezeken belül az elektromos személygépjárművek 2030-ra 116 Mt illetve 335 Mt CO2-től óvhatják 

meg a Földet. Ez, összehasonlítva a korábban bemutatott 40 Mt-val, jelentős növekedés, azonban 

például az USA közlekedési szektora az ezres nagyságrendben foglal helyet az emissziót tekintve, 

így látható, hogy globálisan továbbra is nagy potenciál van környezetvédelmi szempontból ebben 

a szegmensben. 
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4.2. Európa 

Európát több okból is fontos külön vizsgálni, egyrészt, mivel Magyarország itt található. Másrészt, 

ahogy a korábbi elemzésből is látszik, Európa a legesélyesebb, hogy Kína mögé felzárkózzon. A 

következő fejezetekben megvizsgálom, hogy ezt milyen tényezők segíthetik. 

Az Eurostat adatbázisa azt mutatja meg, hogy a meghajtás módja szerint (benzin, dízel, tisztán 

elektromos, benzin-hibrid, plug-in benzin-hibrid, dízel-hibrid, plug-in dízel-hibrid), a 2012-2018-

as időszakban, az Európai Unió egyes országaiban hány darab jármű került eladásra 

magánszemélyeknek (Eurostat, 2020). Az elemzés innen indul, hiszen ahhoz, hogy megtudjuk az 

eladott járművek típus szerinti megoszlását, először ismernünk kell az összes eladást. Jelen 

elemzés idején az Egyesült Királyság már nem az Európai Unió tagja, az adatbázisban azonban 

még jelen van. 

Az adatsorból összesítő táblázatot készítettem, amely magában foglalja az összes típus 

darabszámainak változását. Az így kapott adatbázis alapján elmondható, hogy az összes újonnan 

eladott gépjármű száma csak Bulgáriában, Franciaországban, és Litvániában csökkent. Habár 

Franciaország alig néhány százados csökkenést produkált, tehát inkább nevezhető stagnálónak. 

Ebből az adattáblából a 137. ábra készült. 

Litvánia és Bulgária esetében a csökkenés a GDP változásával, tehát az ország gazdasági 

körülményével indokolható, amely nyomán a vásárlókedv is hasonlóképp visszaeshetett 

(CountryEconomy, 2020). Franciaországban az állandó növekedés a vizsgált időszak elején állt 

meg, és 2019-ig nem is változott számottevően, ezért nem láthatunk változást ebben az adatsorban 

(Demandt, 2019). 
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137. ábra: Újonnan értékesített autók számának változása (2012-2018, minden meghajtási típus) 

Forrás: Saját szerkesztés (Eurostat, 2020) adatai alapján 

 

Az összes meghajtási típusú jármű növekedésének39 átlaga a 2012-2018 időszakban 1,1. Ez az 

arányszám az összes ország 2012 és 2018 közötti időszak növekedési arányának mértani átlaga. 

Ez 12%-os emelkedést jelent, ami nem kiemelkedő sem a dízel, sem az alternatív meghajtásokhoz 

viszonyítva. 

Magyarország a kérdéses időszakban 1,2-szeres növekedést ért el, ezzel az élmezőnyhöz 

sorolhatjuk. Az élen Románia van 1,5-szörös gyarapodással. Ennek oka a GDP-kedvező változása 

lehet a vizsgált időtávban, ami a vásárlókedvre is pozitív hatással volt. Elmondható továbbá, hogy 

a top 10 emelkedést elérő ország közül egyiknek az értéke sem volt nagyobb 1,5-nél, tehát a 

változások jelen vannak, de nem kiemelkedő mértékűek. 

A különböző meghajtások tendenciáinak feltérképezésére az elemzést elvégeztem a benzin, dízel, 

és alternatív meghajtások esetében is. A benzin üzemű járművek száma (138. ábra) a vizsgált 

időszakban a következő országok esetében nőtt: Szlovákiában, Belgiumban, Luxemburgban, 

Dániában, Görögországban és Franciaországban. A felsorolt országokban a növekvő tendenciát 

                                                 
39 A növekedés mértéke mértékegység nélküli szám, mivel az egyes országokban megtalálható autók darabszámának 

változását mutatja. Például az érték és a 2012-es autók számának szorzata adja a 2018-as állapotot. 
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okozhatják a dízelbotrányok, a dízel és benzin üzemanyagok ár-differenciájának csökkenése, a 

dízelautók magasabb eladási ára és ezen országok városaiból való kitiltása (Uyttebroeck, 2018). 

Magyarország esetében az új benzinesek nem örvendenek nagy népszerűségnek, mivel az átlag 

felhasználó nem tudja, vagy nem akarja megengedni magának azt, inkább keres a használt piacon 

(Fábos, 2018). Szlovákia és Belgium esetében a vezető szerep abból adódhat, hogy mindkét 

országban alacsony volt a benzin ára a kérdéses időszakban. Ráadásul Belgium a magasabb GDP-

vel rendelkező EU országok közé sorolható, tehát valószínűleg egyszerűbb a belga felhasználónak 

megvenni egy új autót, mint például egy magyarnak. 

A növekedési arány számítása a fentebb leírt metódus szerint zajlott itt is, az eredmény: 0.89. Tehát 

11%-kal csökkent a benzines járművek száma az egész Európai Uniót tekintve, ami nem tekinthető 

kiugrónak az alternatív meghajtású járművek 5,25-szoros növekedését figyelembe véve. Az 

adatokat a 138. ábra szemlélteti. 

.
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138. ábra: Újonnan eladott benzines autók számának változása (2012-2018) 

Forrás: Saját szerkesztés (Eurostat, 2020) adatai alapján 
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A dízel üzemű járművek esetében a kereslet alakulása meglepetést szolgáltatott. Növekedésük40 

arányának mértani átlaga az összes EU-s ország esetében: 1,2. Tehát 20%-os emelkedést értek el, 

dacára az alternatív meghajtások térnyerésének, a dízelbotrányoknak, az emisszióval kapcsolatos 

közhangulatnak, és az államok, városok dízelellenes magatartásának. Ennek az eredménynek a 

magyarázata további kutatás színteréül szolgálhat. 

A 139. ábra alapján elmondható, hogy az alacsonyabb GDP-vel rendelkező országok produkálták 

a legnagyobb növekedést. Az okok között említhető a dízelbotrányok miatti alacsonyabb ár és az 

ilyen típusú járművek alacsony fogyasztása (Uyttebroeck, 2018). 

Ezek mellett további befolyásoló tényező lehet az is, hogy a dízelautók egyelőre kevesebb 

üvegházhatású gázt bocsátanak ki, mint hasonló méretkategóriájú elektromos alternatíváik 

(Autopro, 2019); (NMEszeme, 2019); (Ludvigh, 2018); (Fábos, 2018). Mindemellett, szintén nagy 

növekedést produkált ezen a téren néhány fejlett ország is. 

Svédország esetében Ulf Svahn a „Swedish Petroleum & Biofuels Institute” vezetője azzal 

indokolta az emelkedést, hogy az erős gazdaság növekvő közlekedési ágazatot vont magával 

(Sherrard, 2019). Észtország esetében pedig a dízelüzemanyag alacsony ára és alacsony 

adóvonzata jelentheti a magyarázatot (Baltic Course, 2020).  

                                                 
40 A növekedés mértéke mértékegység nélküli szám, mivel az egyes országokban megtalálható autók darabszámának 

változását mutatja. Például az érték és a 2012-es autók számának szorzata adja a 2018-as állapotot. 
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139. ábra: Újonnan eladott dízel üzemű autók számának változása (2012-2018) 

Forrás: Saját szerkesztés (Eurostat, 2020) adatai alapján 

 

A jövő irányvonalát képviselendő, az alternatív meghajtású (tisztán elektromos, benzin-hibrid, 

plug-in benzin-hibrid, dízel-hibrid, plug-in dízel-hibrid) járművek növekedési üteme41 az egész 

Unióra nézve: 5,3-szoros. Tehát 2012-ről 2018-ra az utakon levő alternatív meghajtások száma 

több mint 5-szörösére nőtt, ami jelentősebb nagyon növekedés, mint a benzines vagy dízel 

autóknál tapasztalható volt. 

Elmondható, hogy a közepesen fejlett régiókban - például Magyarországon - tapasztalhatók kiugró 

növekedések, ahol igazán a vizsgált időszakban kezdődött meg az alternatív meghajtások 

térnyerése. Magyarország a vezető ebben az esetben, amit okozhat az állami támogatás, amely 

2018-ban az autó bruttó árának 21%-a, de maximum 1,5 millió forint összeget tehetett ki. Emellett 

a jövőre nézve tovább motiválhatja a vásárlói kedvet a 2020-ban bevezetett új állami támogatás, 

mely az elérhető kategóriába kívánja terelni az EV-ket a magyar piacon. Ennek nyomán a 

legnagyobb 50%-os támogatás, maximum 2,5 millió forint az 1-11 millió induló árú elektromos 

autókra igényelhető, a 11-15 millió közé eső autókra pedig 500 000 Ft (Villanyautósok, 2020). 

                                                 
41 A növekedés értéke mértékegység nélküli szám, mivel az egyes országokban megtalálható autók darabszámának 

változása ezen érték és a 2012-es autók számának szorzata. 
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Az adatokat a 140. ábra szemlélteti. Ezt megerősítendő, a két legjobban kiugró változás 

Magyarországon és Lettországban található, ezen értékek 40-szeres növekedés felett vannak. 

Ebben a két országban a benzines autók száma csökkent, a dízelautóké viszont nőtt. 

Megemlítendő továbbá Lengyelország, Írország és Románia a maguk közel 20-szoros növekedési 

arányaikkal. Lengyelországban a kormány 2017-ben azt a célt tűzte ki, hogy 2025-re egymillió 

elektromos autó legyen az utakon (Taylor, 2018). A terv Lengyelországot vizionálja Európa e-

mobilitás vezetőjének 2030-ra (Harper, 2020). E célból a lengyel állami tulajdonú EMP 2020-ban 

bemutatta az Izera névre keresztelt elektromos autót, amely 2023-ban kerülhet gyártásba és hosszú 

idő után törné meg a lengyel autógyártás csendjét (Harper, 2020). 

A nagyarányú növekedés ellenére az alternatív meghajtású járművek 2019-ben 10,6%-a volt az új 

autóknak, amelyből 3,1% elektromos, 5,9% hibrid és 1,7% alternatív meghajtású. Főleg a hibrid 

autók aránya nőtt 2016-hoz képest (ACEA, 2020). 

Az EU bizonyos korlátokkal szembesül az EV-k elterjedését illetően. Ezekre egy olaszországi 

kérdőíves felmérés során Giansoldati és társai a következő javaslatokat adták: 

 Ösztökélni kellene a vásárlókat több állami támogatás bevezetésével. 

 A gyártóknak elérhetőbb ár kategóriájú elektromos autókat is kellene kínálni. 

 A gyorstöltőállomások telepítését javasolják az autópályák mentén. 

Magasabb szinten kellene tájékoztatni az embereket a technológiai és környezetvédelmi érvekről 

illetve ellenérvekről (Giansoldati, et al., 2020).  
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140. ábra: Alternatív meghajtású (EV, HEV, PHEV) autók eladásának változása (2012-2018) 

Forrás: Saját szerkesztés (Eurostat, 2020) adatai alapján 

 

A következő adatbázis az Európai Unióra vonatkoztatva térképezi fel 2010 és 2030 között az autók 

meghajtások szerinti megoszlását, valamint az ezek által kibocsátott CO2 emissziót. Elmondható, 

hogy a közlekedési szektor okozza az 1/5 részét az EU CO2 kibocsátásának (IEA, 2019). A jövőre 

vonatkozó adatok szcenáriók lefuttatásával történtek becslésre, az eredményeket a 141. ábra 

szemlélteti. 

Az ábra a dízel, benzin HEV, PHEV és BEV járműkategóriákra vonatkoztatva mutatja be egyrészt 

ezek megoszlását a piacon, másrészt káros anyag emisszióik mértékét. Azt láthatjuk, hogy a 

legtöbb jármű dízel és benzin üzemű még 2025-ben is. Azonban 2030-ra várhatóan már átveszi a 

vezetést az elektromos autó, és 40%-os részesedés alá szorítja a belsőégésű motoros autókat. 

Ezenkívül az is leolvasható, hogy amennyiben ez teljesül, úgy azonos nagyságú EV flotta kevesebb 

káros anyagot fog a levegőbe juttatni. 
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141. ábra: Az EU-ban levő járművek meghajtás szerinti megoszlása, és ezek CO2 kibocsátása 

Forrás: (IEA, 2019) 

 

Az elemzésből az is kiderül, hogy a PHEV és BEV állománynak körülbelül a teljes piac 26%-át 

kell kitennie 2030-ra. Ez a növekedés szükséges az elektromos autózásban, hogy betartható legyen 

az EU gazdasági sztenderdje 2030-ban (Európai Parlament & Európai Unió Tanácsa, 2014). 

Az EU intézkedésitől a CO2 kibocsátás csökkenését várják el a gazdaságok. Háttérben az az indok 

állhat, hogy a közlekedési szektor a felelős a világ CO2 emissziójának közel negyedéért (IEA, 

2018). Az Európai Unió járműipari tendenciáinak bemutatása után, a következő fejezetben az USA 

viszonylatban készült elemzés eredményeinek ismertetése következik. 
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4.3. Amerikai Egyesült Államok 

A következőkben az Amerikai Egyesült Államok kerül a célkeresztbe, az U.S. Department of 

Energy adatain keresztül. Az USA fontosságát jelen elemzés szempontjából a Tesla szolgáltatja, 

így az általa beindított folyamatok bővebben átvilágításra kerülnek. A vizsgált indikátorokat és 

azok időbeli elhelyezését az 60. táblázat foglalja össze. 

Indikátorok Idősáv 

Hibrid Elektromos autók eladásai 1999-2019 

Az alternatív és hibrid elektromos 

meghajtású modellek száma gyártó szerint 
1991-2019 

Üzemanyag gazdaságosság sebesség 

függvényében 
2019 

Alternatív üzemanyagok fellelhetősége a 

benzinkutakon 
1992-2019 

Alternatív energiaforrások gázolaj gallon 

ekvivalense 
2004-2018 

Elektromos és hibrid eladások modellek 

szerint 
2011-2019 

Az üvegházhatású gázkibocsátás gazdasági 

szektorok szerint 
1990-2007 

Elektromos járművek hatótávja, modellek 

szerint és hatótáv-hatékonyság faktor 
2011-2017 

60. táblázat: Az USA-ban vizsgált adatok bemutatása 

Forrás: Saját szerkesztés a (U.S. Department of Energy, 2019) adatai alapján 

Elsőként a hibrid személygépjárművek eladásait vizsgáltam meg. Az adatbázist a Transportation 

Research Center at Argonne National Laboratory intézmény állította össze. Az adatok az 1999-

2019-es időintervallumot ölelik fel, valamint a piacra vezetés sorrendjében tartalmazzák az egyes 

gyártók által forgalmazott hibrid személygépjárművek eladási adatait. 

Az elemzésben először a 2019-es eladásokat, mint bázis, hasonlítottam össze az ötévenkénti 

adatokkal. Az 1999-es adatokat hasonlítva a 2019-ig összesített számhoz, százezres nagyságrendű 

növekedés látható az USA-ban. Az eladások az idő előrehaladtával érdekes tendenciát mutatnak: 
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egyre csökken a növekedés mértéke, ám 2014 után ez megfordul, és kevéssel ugyan, de nagyobb 

mértékű eladások tapasztalhatók. Ezt okozhatja a Tesla Model S 2012. évi bemutatása, amely 

kiemelkedő hatótávja és a vállalat újszerű gondolkodásmódja miatt elnyerte a vásárlok bizalmát 

(Herron, 2016). 

A 142. ábra mutatja az eladásokban tapasztalható töréspontokat, amelyek a következők (U.S. 

Department of Energy, 2019): 

 A pénzügyi válság miatti törés 2008 és 2011 között, 

 A gazdasági válságból való kilábalás utáni növekedés 2012-ben, 

 A gázolaj alacsony ára miatti visszaesés 2014-től 2016-ig. 

 

142. ábra: A HEV eladások trendvonala 

Forrás: Saját szerkesztés (U.S. Department of Energy, 2019) adatai alapján 

 

A korai időszakban 2004-ig szinte lineáris növekedés látható, ezután 2007-ig egy meredek 

növekedés tapasztalható, amelyet az erős gazdaság magyarázhat. Ezután hasonló mértékű 

visszaesés következik 2011-ig, amiért pedig a globális pénzügyi válság okolható. Ezt követően 

2012-ben lényegesen többet vásároltak az emberek, és ez a tendencia 2013-ban is kitartott még. 

Ezután meredek csökkenés tapasztalható az eladásokban, ami az alacsony üzemanyagáraknak 
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tudható be. Ez a recesszió 2016-2017-ben normalizálódott az elektromos autók fejlődésének 

köszönhetően. 

Innentől újra kismértékű növekedés látható, egészen 2019-ig. Ennek okai között említhető a 

modellkínálat szélesedése (ahogy az a 124. ábra alapján látható), a töltőállomások számának 

emelkedése (ami a 121. ábra alapján is megfigyelhető), valamint a technológia fejlődése, ami miatt 

az elektromos autók megjelennek az alacsonyabb árkategóriákban is. 

Azonban az alternatív meghajtású autók közül nem csak az elektromos autók vannak az utakon, a 

következő adatbázis a különböző meghajtású modellek számának alakulását térképezi fel az 1991-

től 2018-ig terjedő időintervallumban. A 143. ábra szemlélteti a vizsgált meghajtási típusokat, 

valamint azok darabszámának alakulását. 

 

143. ábra: Különböző meghajtású modellek száma az USA-ban 

Forrás: (U.S. Department of Energy, 2019) 

 

A közel három évtized alatt az E85-ös keverék hajtóanyaggal működő személygépjárművekből a 

kínálat több, mint 50-szeresére nőtt, ellenben a dízelüzeműeknél nem tapasztalható nagy 

növekedés. Az egész vizsgált időszak alatt a növekedés átlaga 4,7-szeres. Az elektromos és hibrid 

járművek tekintetében kiemelendő, hogy az elektromos járművek területén 2018-ra 2001-hez 
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képest 5,7-szer több modell érhető el. A hibridek területén, ugyanezen analógia mentén az érték 

21,5-szörös. Tehát szignifikánsan több hibrid modellt vezettek piacra, mint tisztán elektromost. 

Ezt egyrészt magyarázhatja az, hogy hibrid hajtással kiküszöbölhető az elektromos autó 

feltöltéséhez szükséges töltőállomások infrastruktúrájától való függés. Másrészt a hibrid hajtásban 

résztvevő belsőégésű motorok hatékonysága továbbra is fejleszthető, és a legtöbb cégnek ez a 

kézenfekvő irány, hiszen tisztán elektromos autóhoz komplett, új „know-how”-t kell kiépíteni, 

vagy vásárolni (Szabó, 2004). 

A piacon jelenlévő gyártók alternatív meghajtású és hibrid személygépjárművekből létező 

modelljeit térképezi fel a 144. ábra, az 1991-2019-ig terjedő idősávban. 

 

144. ábra: EV, HEV és PHEV meghajtású modellek száma gyártók szerint 

Forrás: Saját szerkesztés a (U.S. Department of Energy, 2019) adatai alapján 

A közel három évtized alatt az alternatív és hibrid személygépjárművek kínálata 1991-ről 2019-re 

több mint 100-szorosára emelkedett. Emellett az is látható, hogy a 2019-ig összesen bemutatott 

modellek számának az 1991-hez viszonyított aránya több mint 200-szoros növekedést mutat. 

A trend áttekintése után megfigyelhető, hogy 1991-1999-ig több mint 20-szorosára nőtt a kérdéses 

meghajtású modellek száma. Majd 2010-ig nem ennyire számottevő a növekedés, hiszen a 
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pénzügyi válság az autógyártókat sem hagyta érintetlenül (U.S. Department of Energy, 2019). 

Tiszteletreméltó, hogy ebben az időszakban is 30%-os növekedésről beszélhetünk. Ezek után, 

2010 és 2014 között robbanásszerű, 3,5-szörös változás következett be. 

Ezt a kiugró mértékű változást magyarázhatja, hogy 2007 és 2010 között az akkumulátorok ára 

1000 
$

kWh
-ról 400  

$

kWh
-ra csökkent, ami megmutatkozott az autók árában is (Todd, et al., 2013). 

Egy másik indoka lehet, hogy válaszul a soha nem látott magasságú üzemanyagárakra (4$/gallon), 

2008-ban, Barack Obama bejelentette, hogy Amerikában 2015-re egymillió plug-in hibrid 

járművet szeretne az utakra. Ennek nyomán 2009 februárjában Amerika 2,4 milliárd dollárt 

különített el az elektromos autók fejlesztésére. 

Áprilisban a britek is követték őket. Gordon Brown 2000 fontos kedvezmény jóváírását 

engedélyezte az alternatív meghajtású járművet vásárlóknak. Májusban Obama 35,5 

mérföld/gallon minimum üzemanyag hatékonyságot rendelt el, majd júniusban újabb 8 milliárd 

dollárt kölcsönöztek a Ford, Nissan, Tesla hármasnak, hogy előmozdítsák az EV-k fejlesztését. 

Ennek nyomán született meg a Nissan Leaf, ami hatalmas sikert aratott (PBS, 2010). 

A 2010-2014-es időszakot követően 2016-ra 0,8-szoros visszaesés, ekkor éreztette magát valami 

új iránti igény, amely két irányba való elmozdulást vetített előre: elérhetőbbé kell tenni az 

elektromos autókat és be kell azokat vinni az abszolút prémium kategóriába is (Cole, 2020). E 

igények megformálódására a választ egyrészt a Tesla Model 3, másrészt a Porsche Taycan kaliberű 

autók jelentették. Valamint 2020-ra már megjelentek kihívók is, például a Volkswagen ID 3 és a 

Jaguar I-Pace személyében (Cole, 2020). Ezen időszak után meredek, szinte lineáris növekedés 

figyelhető meg 2019-ig. 

Azok után, hogy feltérképezésre került az elektromos autók elterjedésének mértéke és okainak 

feltárása, megvizsgáltam, hogy ezek mennyire hatékonyak üzemanyag felhasználásban a 

hagyományos társaikhoz képest. A következő adatbázis négy különböző sebességnél hasonlítja 

össze az átlagos benzines, átlagos dízel és átlagos hibrid személygépjárművek üzemanyag-

gazdaságosságát. A hibrid autót tekintve a számítás gázolaj-gallon ekvivalenssel történt, hogy 

összehasonlítható legyen a három típus egymással. Az adatokból a 145. ábra készítettem.  
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145. ábra: Üzemanyag-gazdaságosság különböző sebességeknél 

Forrás: Saját szerkesztés a (U.S. Department of Energy, 2019) adatai alapján 

Az eredményekből az látható, hogy 45 mérföld/óránál (a továbbiakban mph) a benzines jármű 

képes megtenni a legkevesebb utat, a hibrid és a dízel autók egy szinten vannak. Eggyel feljebb 

lépve, 55 mph-nál a dízel autó 20%-kal több utat tud megtenni ugyanannyi hajtóanyaggal, és ez a 

trend ugyan így jelen van 65 mph-nál is, bár némiképp csökkenve: 16%-ra. Ezek után 75 mph-nál 

sem sokkal kiegyenlítettebb a mezőny, a dízelmotoros autó megtartja a vezető pozíciót, 14%-kal 

takarékosabb, mint másik két alternatívája. A benzines és a hibrid üzemű autókról az mondható el, 

hogy 45 mph-nál a hibrid gépjármű 22%-kal üzemanyag takarékosabb, viszont 55 és 75 mph 

között hozzávetőleg ugyanannyi utat képes megtenni egységnyi hajtóanyaggal. 

A fogyasztót elsősorban saját kényelme és az ár-érték arány érdekli (Szabó, 2004). Ebből 

következik, hogy szűk pénztárcájú fogyasztó, aki sokat utazik továbbra is dízelautót fog választani, 

aki keveset utazik pedig benzinest. Külső ráhatás nélkül (például állami támogatás) nem éri meg a 

fogyasztónak 2020-ban saját pénzén hibrid, vagy tisztán elektromos autót venni, hogyha nem ő 

maga tudja megtermelni az ezekhez felhasznált áramot például napkollektorral. 
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A következő adatbázis az alternatív hajtóanyagok (villamos energia, propán, M85 metanol, LNG, 

Hidrogén, Biodízel, CNG, E85) elérhetőségét térképezi fel az 1992-2019 időintervallumban. Az 

összes alternatív hajtóanyag töltőállomás elérhetőségét a 146. ábra mutatja be. 

 

146. ábra: Alternatív hajtóanyagok töltőállomásainak alakulása 

Forrás: Saját szerkesztés (U.S. Department of Energy, 2019) adatai alapján 

Az eredményekből látszik, hogy a vizsgált időintervallumban említhető mértékű növekedést az 

elektromos töltőállomások értek el, ez viszont intenzív. Az 1995 és 2010 között a villamos töltők 

4% és 16% között mozogtak. Ám máshogy, mint az gondolható lenne. 

Ebben az időszakban a maximumot 2002-ben érték el a töltők, 15,2%-os részesedéssel. Ez a 

kezdeti 1995-ös számhoz képest 4,6-szoros növekedés. Ezt magyarázhatja a Toyota Prius 1997-es 

bemutatása és az emberek bizalmatlansága az új technológia iránt. Az emberek szeretik a kiforrott 

technológiát választani, amivel nem lesz sok gondjuk, és úgy néz ki, a hibrid 2002-re nyerte el a 

vásárlók bizalmát (Szabó, 2004). 
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Az elektromos autózás 2011-ben érkezett meg igazán, 2012-re az arányuk már 65,3% az összes 

alternatív töltőállomás között. Ez a kezdeti állapothoz képest több mint 71-szeres növekedés. 

Ezután már közel lineáris a változás napjainkig, 2019-ben 89,4%-os részesedést és 416,5-szeres 

növekedést figyelhetünk meg a villamos töltőknél. 

A következő adatbázis a tisztán elektromos és plug-in hibridek eladásait mutatja be modellek 

szerint a 2011-2019 időintervallumban. Nem tartalmazza azonban a kis sebességű elektromos 

járműveket, valamint a kétkerekűeket. Csak azok szerepelnek az adattáblában, amely járművek 

legalább 60 mph sebességre képesek. 
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147. ábra: Elektromos személygépjárművek eladásai az USA-ban 

Forrás: Saját szerkesztés (U.S. Department of Energy, 2019) adatai alapján 

A 147. ábra kiemeli, hogy 2011-ig a Chevy Volt és a Nissan Leaf dominálta a piacot. Azonban 

2012-re a Toyota Priusnak is bizalmat szavaztak az emberek. Emellett ekkor jelent meg a Tesla 

Model S, amely mint a későbbiekben látjuk, felforgatja az elektromos autózás világát (Herron, 

2016). 

A következő időszakokban az összes eladás is 100 000 db fölé növekedett, ezen belül pedig a Tesla 

állandó szereplővé vált olyan szereplők mellett, mint a Toyota Prius és új belépőként a Ford két 

modellje: Fusion energy és a C-max energy. 
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Az eladások 150 000 db fölé nőttek 2016-ban. Kiemelendő a Tesla Model X, mint új piaci szereplő 

közel 20 000 értékesített példánnyal (Herron, 2016). Leolvasható, hogy míg 2017-ben kevéssel 

200 000 darab újonnan eladott elektromos autó volt, addig ez 2018-ban 350 000 fölé emelkedett, 

köszönhetően a Tesla Model 3 autó piacra vezetésének (Herron, 2016).  

Az adatokban megfigyelhető néhány kiugró változás. Ezek mind a Tesla-hoz tartoznak. 

Elmondható, hogy míg a többi gyártó viszonylag kis piaci részesedést ér el és diverz 

modellpalettával dolgozik, amely nemcsak az elektromos autókra terjed ki, addig a Tesla kevés 

modellel ér el hirtelen nagy piaci részesedést. A következő bekezdésekben e modelleket vizsgálom 

meg közelebbről, valamint a Tesla piaci részesedésébe is betekintést nyújtok a 148. ábra 

segítségével. 

 

148. ábra: Tesla aránya az összes eladott PEV-ben, USA 

Forrás: Saját szerkesztés (U.S. Department of Energy, 2019) adatai alapján 

Három Tesla lett piacra bocsátva 2019-ig; S, X, 3. Ezek összesített eladásait az összes PEV 

eladáshoz viszonyítva készült a 148. ábra. Az eredményekből látható, hogy a Tesla 2012-ben még 

csak az összes elektromos jármű 4,5%-át tette ki, majd 2013-ban ugrásszerűen 20 %-ra nőtt, ezután 

2014-ben visszaesett 14%-ra. Ezt indokolhatja, hogy 2012-ben vezették piacra a Model S-t, amely 

csak a következő évre termelt magas eladási adatokat (Herron, 2016). 
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Ahogy az emberi természetből következik, a vásárló bizalmatlan az új termékekkel, ez 

magyarázhatja a 2012-es alacsony kezdeti részesedést. Mikor már sok pozitív visszajelzésről lehet 

hallani, az átlag felhasználó is az újat választja, ahogy láthatjuk 2013-ban (Herron, 2016). A 2014-

es visszaesés okozója a már említett alacsony gázolaj árak, amelyet a 142. ábra segítségével 

fejtettem ki (U.S. Department of Energy, 2019). 

A 2014-2016-os időszakban szinte lineáris növekedést figyelhetünk meg, 2016-ra 31%-os volt a 

részesedése. Ezt magyarázhatja az új modellek piacra vezetése (Herron, 2016). Ezt követve 2017-

ben egy kissé újra visszaesett, aminek oka lehet az, hogy a potenciális vásárló inkább megvárja az 

új terméket, a Model 3 személyében. Ezt 2018-ban bocsátották az utakra, aminek következtében 

újabb ugrás következett be. Ekkor 53%-os részesedéssel büszkélkedhettek. Elmondható, hogy 

2019-re szerény növekedést könyvelhettek el, ekkor 58% volt az arányuk. 

Az USA-ban vizsgált utolsó adatbázis az üvegházhatású gázok (jellemzően CO2) kibocsátását 

hivatott leírni gazdasági szektorokra bontva. Az 1990-2017-ig terjedő időintervallumban az adatok 

szemléltetésére a 149. ábra készült.   
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149. ábra: Üvegházhatású gázkibocsátás gazdasági szektorok szerint, USA 

Forrás: Saját szerkesztés (U.S. Department of Energy, 2019) adatai alapján 

Az eredményekből látható, hogy a legjelentősebb üvegházhatás miatt okolható szektorok az 

elektromos áram előállítása, a közlekedés és az ipar. A közel három évtizedet felölelő időtáv alatt 

sem emelhető ki szélsőséges mértékben kiugró érték. A 2007-ig növekedő GHG emisszió 

hullámozva ugyan, de folyamatos csökkenésnek indult. Említendő még, hogy az elektromos áram 

és a közlekedés egyre inkább összefonódhat a jövőben, ezért ezek emissziójának csökkentése 

kulcskérdés a környezet megóvásában. Ez Kínához hasonlóan az USA-ban is a legfontosabb lehet, 

hiszen elektromos áramának java 2019-ben még szénerőművekből, olajból és vízerőművekből 

származik. A jövőben várható megnövekvő keresletet főként továbbra is az előbbiekben 

felsoroltak fogják kiszolgálni, ám ezek mellett a földgáz és atomenergia is nagymértékben jelen 

lehet (Sandklef, 2014). Ebből következik, hogy a megújuló energiaforrások használatával jelentős 

mértékben hozzá lehetne járulni a környezet megóvásához, például a szélenergia (Hussain, et al. 
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2020) vagy a napenergia (Najib & Kasti, 2017) használatával, hogy egy valóban zöldebb jövő 

várhasson az emberiségre. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az Európai Unióban 2012 és 2018 között az újonnan eladott összes jármű száma csak Bulgáriában 

és Litvániában lett kevesebb, Franciaország pedig stagnál. Az unió többi részében összesen 12%-

os növekedés tapasztalható. Tehát elmondható, hogy továbbra is jelentős növekedést ér el az 

iparág. Az ebben rejlő potenciál látható, ha belegondolunk az elektromos autókkal szemben jelen 

lévő pozitív közhangulatnak és ezt összevetjük viszonylagos kevés jelenlétével az utakon. Az 

autóipar nemcsak a közlekedési szokásaink megváltoztatása miatt jelentőségteljes, hanem 

társadalmi értelemben is lényeges, mivel sok munkavállaló dolgozik ebben a szektorban 

közvetetten és közvetve (Euler Hermes, 2018). 

Emellett más szegmensek is profitálhatnak az elektromos autók fejlesztéseiből, például 

laptopjainkba is jobb akkumulátorok kerülhetnek (Mester, 2019). A benzinesek autók aránya 

Szlovákiában, Belgiumban, Luxemburgban, Dániában, Görögországban és Franciaországban nőtt, 

az egész EU tekintetében viszont 11%-kal csökkent. A dízelüzemű autók jelenléte 20%-kal nőtt. 

Az alternatív meghajtású járművek 5,3-szoros növekedésen mentek keresztül, legkiugróbb 

számokat Magyarország, Lettország és Lengyelország produkálta. 

Hazai környezetben Szendrő Gábor szerint a 2040-ig terjedő időszakban is a belsőégésű motoros 

járművek maradhatnak többségben, viszont az elektromos autók iparágában ő is növekedést vetít 

előre (Szendrő, 2017). A felsorolt adatok alapján arra következtethetünk, hogy sok embernek 

szükséges nagy távokat utazni nap, mint nap, nekik kedvező megoldás a dízelautó. Emellett a 

vásárlók környezettudatosabb szemléletére is felfigyelhetünk az elektromos autók nagyarányú 

növekedéséből adódóan. 

Globálisan vizsgálva Kína vezető szerepe tölt be. Ezt alátámasztja Inshaal Badar cikke, amelyben 

Kína légszennyezés elleni politikájának nyomán létrejött állami támogatásokkal és a városokból a 

belsőégésű járművekkel szembeni megszorításokkal magyarázza az ország vezető szerepét. Ezen 

kívül nagy hangsúlyt fektet arra, hogy Kína 2025-re be akarja szüntetni a belsőégésű motorral 

szerelt járművek gyártását az országban. Valamint az ehhez kapcsolódó célra is kitér, amely az, 

hogy 2025-re az alternatív meghajtású járművek eladásai tegyék ki az összes Kínán belüli 

járműértékesítés legalább 20 százalékát (Badar, 2019). Ebből az következik, hogy Kína vezető 

szerepe a jövőben is megmaradhat. 



  

 

663 

 

A vizsgált időszakban (2013-2018 között) a tisztán elektromos autók 57-szeresre, a hibridek 32-

szeresre nőttek az országban. Ez több mint 6-szor nagyobb változás az EU-hoz és Amerikához 

képest. Hozzávetőleg 5,1 millió alternatív meghajtású autó van az utakon, ezek 45%-a Kínában 

van. Ugyanebben az időszakban az EV és PHEV járművek piaci részesedésében is Kína érte el a 

legnagyobb növekedést, ez 56-szoros; utánuk Korea következik, 41-szeres növekedéssel. A 

számolt adatok alapján megállapítható, hogy Kína nagyságrendekkel előzi meg a világ többi részét 

az elektromos autók iparágában. 

Az elektromos autók térnyerését és Kína vezető szerepét, McKinsley&Company valamint 

Bernhart és társai tanulmányai is alátámasztják (Bernhart, et al., 2017); (McKinsey&Company, 

2016). Véleményük szerint az alternatív meghajtású járművek egyre inkább kikerülnek 

magánkézből és lesznek részei egy megosztott flottának a jövőben. 

A világon elérhető töltők száma 2013-2018 között a 11,2-szeresére nőtt, 2018-ban már 5,2 millió 

töltő működött. Ezek nagy része magánkézben levő, gyorstöltésre nem képes töltő. A nyilvánosan 

elérhető töltők 41%-a és a gyorstöltők 78%-a Kínában van – említhető emellett a nem gyorstöltők 

terén az Egyesült Királyság 13%-os részesedéssel. A közlekedési szektor elektromos 

áramigényének növekedésében is Kína a vezető, 2015-2018-as időszakban 7,6-szorosára 

növekedett, a többi régió átlagosan 3-szoros gyarapodásával kontrasztban. 

Az elektromos járművek megoszlása nem egyenlő a modellkínálatot tekintve 2018-ban. 

Előreláthatólag a kisméretű autók kategóriájában PHEV üzemű jármű nem lesz, mivel ezeket a 

városba szánják, ahol a tisztán elektromos autók elterjedésének támogatása a cél (IEA, 2019). 

A modellpaletta szélesítése az USA-ban várhatóan 2,5-szörös lesz, Kína és Európa közel azonos, 

kisebb mértékű bővítésre számíthat. Az egész Földet vizsgálva 2018-ra 40 Mt CO2-tól lett 

megóvva a környezet az elektromos autóknak köszönhetően. Az akkumulátorok kapacitásának 

változásában Észak-Amerika a tisztán elektromos autók terén, Európa pedig a plug-in hibridek 

mezején élvezheti a legnagyobb növekedést 2,9 és 3,4-szeres számokkal a vizsgált időszakban. 

Ezt azzal lehet magyarázni, hogy a kormányok az üzemanyag fogyasztás és a légszennyezés 

csökkentését szeretnék, a felhasználók viszont nem akarják megváltoztatni a közlekedési 

szokásaikat, a hibrid autót pedig pontosan e két halmaz metszetébe pozícionálják. Ennek nyomán 

lokálisan a városon belül nem szennyeznek, hiszen akkor az elektromos motor az aktív, a hosszabb 

utakon pedig nem kell a feltöltéssel bajlódni, mivel ott a belsőégésű motor üzemel. Így megvan a 
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kereslet irántuk, tehát fejleszteni is fogják a gyártók, a legkézenfekvőbb újítás pedig a nagyobb 

teljesítményű akkumulátor, amellyel nagyobb hatótáv érhető el (Buchmann, 2019). 

A 2030-ig terjedő szcenárióelemzések során az elektromos jármű eladások 23 millió darabra 

tehetők a 2030-as esztendőben, az utakon pedig 130 millió várható belőlük. Az elektromos autók 

elterjedését Kunhert és társai elemzése is alátámasztja (Kunhert, et al., 2018). Az akkumulátorok 

kapacitásának várható növekedése 13,6-szoros; az azok előállításához szükséges alapanyagok 

közül kobaltból 1,88-szoros, lítiumból 2,8-szoros, nikkelből 1,1-szeres mangánból 1,4-szeres 

keresletnövekedés várható. 

A lítium-ion technológiát használó akkumulátorok ára várhatóan rohamosan csökkenni fog a 

technológia fejlődése miatt, hiszen minél több irányból történik a fejlesztés, annál gyorsabb lehet 

annak üteme, ami folyamatosan lejjebb szorítja az árat. Viszont a nyersanyag szűkös 

keresztmetszet, ezért kulcskérdés új technológiák fejlesztése. (Nykvist & Nilsson, 2015). A 

magánkézben levő töltők száma 2019-hoz képest 4,5-szörösre, ezek energiaigénye 38-szorosra, 

energiakapacitásuk pedig 78-szorosra változhat. A nyilvánosan elérhető töltők közül főleg a 

gyorstöltésre nem képes egységek száma nőhet, amelyek a magánkézben levő töltőkkel együtt 

képesek lehetnek kielégíteni a felhasználók igényeit. 

GHG emissziót vizsgálva azt találtam, hogy az elektromos autózás előtérbe kerülése szükséges 

ahhoz, hogy betartható legyen az EU gazdasági sztenderdje 2030-ra; amelyhez a PHEV és BEV 

állománynak hozzávetőleg a piac 26%-át kell kitennie. Az elektromos járművek használata akár a 

felére is csökkentheti a CO2 kibocsátást 2030-ra. Ennek előnyeit az üvegházhatás és globális 

felmelegedés színterén minden ember érzékelhetné. 

Az USA-ban 1999-2019 időszakban az elektromos autók eladásai 2007-ig meredeken emelkedtek, 

2011-re kissé visszaestek, 2013-ra ismét növekedtek, 2016-ra újra csökkentek, majd 2019-ig 

gyarapodást mutattak. Meghajtási módok szerint 1991-2018 között az E85-ös keverékkel üzemelő 

járművek száma több, mint 50-szeresére, a dízel autók száma 4,7-szeresére, a tisztán elektromos 

autók 5,7-szeresükre, a hibrid elektromos autók pedig 21,5-szeresükre gyarapodtak. Az alternatív 

és hibrid meghajtású autók 1991 és 2019 között több, mint 100-szoros növekedést produkáltak. 

Kiemelendő a 2013-2014-es időszak 3,5-szörös növekedéssel, amit okozhatott a gazdasági 

válságból való kilábalás és a Tesla Model S 2012-es bemutatása (U.S. Department of Energy, 

2019); (Herron, 2016) Az adatokból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az elmúlt húsz évben 

egy sokkal környezetbarátabb irányba terelődött az USA.  
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Üzemanyag-gazdaságosság tekintetében elmondható, hogy általában véve a dízelüzemű járművek 

a legtakarékosabbak, a hibridek közel vannak hozzájuk; kis sebességnél a benzines jármű a 

legkevésbé takarékos. Az alternatív hajtóanyagok elérhetőségét vizsgálva 1991-2019 között az 

elektromos áramot szolgáltató töltőállomások esetében 2010-ben robbanásszerű növekedés volt 

tapasztalható, mivel ekkorra már szemmel látható piaci részesedést tudhattak magukénak az 

elektromos autók, amihez pedig a kiszolgáló infrastruktúra fejlődése elengedhetetlen (U.S. 

Department of Energy, 2019). 

Végül, de nem utolsósorba alább ismertetem a dolgozatomhoz kapcsolódó jövőbeni lehetséges 

kutatási területeket: 

 A különböző elektromos autógyártók részletes elemzése, például Tesla, Volkswagen, 

valamint az iparágba újonnan belépők lehetőségeinek feltárása. 

 A nők és férfiak eltérő karrierútjai az autóiparban, különböző lehetőségek nemi 

szegregáció szempontjából. 

 Az egyes kormányzatok - különös tekintettel a magyar kormányra – politikai hozzáállása 

az elektromos autókhoz, valamint támogatási rendszerek és a kidolgozott irányelvek 

összehasonlítása. 

 Töltőállomások hálózatelemzése; infrastruktúra fejlettségének, illetve lemaradásának 

összehasonlítása az országok között, valamint telepítési irányelvek bemutatása, és 

magánszemély költségeinek elemzése töltőtelepítéskor. 

 A beszállítói oldal elemzése, nehézségek, akkumulátortechnológiák, nyersanyagok 

szűkös keresztmetszete, lehetséges megoldások. 

 Globális értékláncok elemzése, például Nissan, BMW, Honda, Tesla a fenntarthatóság 

jegyében.   
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6 HIPOTÉZISEK EREDMÉNYEI 

Dolgozatom az alternatív meghajtású járművek iparágával foglalkozik. A kutatás szekunder 

adatok elemzésén alapul. Leíró statisztika elemeit, és szcenárióelemzést alkalmaztam. Három 

adatbázisból dolgoztam, amelyek régiók szerinti tagolásban tartalmaztak adatokat. 

Arra a kutatási kérdésre kerestem válaszokat, hogy milyen tendencia várható a jövőben, ebben az 

ágazatban. Ennek feltérképezése során az eddigi trendeket is megvizsgáltam, továbbá régiók 

szerinti bontásban is végeztem elemzést. Kutatásom részét képezte továbbá a járműipar 

környezetre gyakorolt hatása. 

Három hipotézist állítottam fel, ezek a következők voltak: 

 H1: A közlekedési ágazat az egyik legnagyobb szén-dioxid kibocsátású, emiatt az egyik 

legkárosabb iparág környezeti szempontból, azonban az elektromos autók segítségével 

csökkenthető lehet a járművek környezetre gyakorolt hatása. 

 H2: Az elektromos autók keresletének dinamikus bővülése és az ezeket kiszolgáló 

infrastruktúra fejlődése várható 2030-ig. 

 H3: Kína az élenjáró ország az alternatív meghajtású járművek alkalmazásában, többek 

között a nagymértékű állami támogatások miatt, ám mivel ezeket egyre csökkenti a 

kormány, így a jövőben elvesztheti vezető szerepét. 

A H1 hipotézis igaznak bizonyult. A 125. ábra, 129. ábra, 136. ábra és 149. ábra azt igazolják, 

hogy a közlekedési ágazat emisszió szempontból az egyik legtöbb kibocsátással rendelkező iparág. 

Ezt, az Autopro, Hanaul Barna és a Honda publikációi is alátámasztják (Autopro, 2019); (Hanaul, 

2019); (Honda, 2018). 

A H2 hipotézis szintén igaznak bizonyult. Ezt legszemléletesebben a 126. ábra, 127. ábra, 129. 

ábra, 130. ábra és 133. ábra támasztja alá. Ezen fejezetek tartalmazzák a szcenárióelemzéseket, 

amelyek alapján az alternatív meghajtások további terjedése és kiszolgáló iparágaik, bővülése 

jósolható, Kunhert és társai, Szendrő Gábor és McKinsley&Company munkái szintén ezt 

támasztják alá (Kunhert, et al., 2018); (Szendrő, 2017); (McKinsey&Company, 2016). 

A H3 hipotézis hamisnak bizonyult. Tény, hogy Kína fokozatosan csökkenti az állami 

támogatásokat az alternatív meghajtású járművekre. Mindazonáltal a 119. ábra, 120. ábra, 126. 

ábra és 127. ábra fejezetei mutatják, hogy Kína a jövőben is az alternatív meghajtású járművek 

iparágának zászlóvivője maradhat. Ezt, az International Energy Agency, Kunhert és társai 
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valamint Bernhart és társai munkái is alátámasztják (IEA, 2019); (Kunhert, et al., 2018); (Bernhart, 

et al., 2017). 

Személyes véleményem, hogy az elektromos autózás akkor jelentheti a jövő irányvonalát, ha a 

kiszolgáló iparágak megújuló energiaforrásból dolgozhatnak. Mindaddig, amíg például szénerőmű 

által állítják elő az áramot, maximum egyenlő mértékű környezetszennyezésről beszélhetünk a 

belsőégésű motorral szerelt járművekhez képest. Emellett szükség van új 

akkumulátortechnológiára, hiszen a nyersanyagok korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre, 

valamint 2020-ban még nincs kiforrott metódus az elhasznált energiatárolók újrahasznosítására. 

Szerencsére az iparágban van olyan úttörő vállalat, mint a Tesla, így a nagy gyártók, konszernek 

is rákényszerülnek a fejlesztésekre és az új technológiák alkalmazására. A versenytársak közötti 

konkurencia pedig végső soron a felhasználónak nyújt több választási lehetőséget. Így 

mindamellett, hogy a folyamatos fejlesztés során az árak is kúsznak lefelé, a világ is egy zöldebb 

jövő irányába mozdulhat el. 
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ABSTRACT  

The aim of this essay is to make a proposition of a professional talent management event that 

focuses on the personality traits of students and gives them opportunities to spend their internship 

in a position that truly suits them. During my Erasmus experience in Malaga I encountered several 

well organised forms in the topic, which I will present and take inspiration of. I would like to shed 

light on the importance of these techniques and how they could be implemented in the Hungarian 

system using empirical studies and own research as a baseline.   
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 1. INTRODUCTION  

I believe that an Internship serves as a great way to gain real world experience from the labour 

market and could be the very beginning of a successful carrier. The obligatory twelve weeks’ true 

potential can only be exploited if the employer finds the suitable person for the position. I would 

like the hundreds and hundreds of talented students at the University of Pannonia to take advantage 

of this possibility and get a position in which they can truly excel and flourish. I would like to 

provide help for the talented members of the university’s community by organising a talent 

management and orientation event that will help participants to get to know each other and 

themselves better. In today’s competitive labour market one can stand out by having the confidence 

from being aware of one’s set of skills, strength and even weaknesses. Through personality tests I 

would collect data about the participants personality, conflict management or motivating factors 

to be able to find the most suitable internship position tailored for them. On the other hand I would 

reach out to nearby companies and collect the positions that they are willing to offer for interns. 

After analysing the demand for workforce and the offer, the students themselves, I would be able 

to match the right positions would be dedicated to the right personality.   

“Every person is unique, put the right people with the right capability to the right position to solve 

the right problems.” (Pearl Zhu, 2016, page number 89)  

This essay is going to discuss the creation of a possible talent management and orientation event 

titled Carrier Opportunities based on your Personal Skills (COPS) at the University of Pannonia’s 

Faculty of Business and Economics. I will detail my research findings and experience to begin the 

elaboration of a program plan for the event. I would like to mention a special event that I 

encountered during my Erasmus experience at the University of Malaga, which inspired me to 

work on this concept. There were questions that arose during the research process that I would like 

to find solutions to in the final segments of the paper. The methodology of my primary and 

secondary information gathering will be provided with the complete analysis of them in a 

dedicated paragraph. The final goal of my work is to plan ahead and create a proposition for the 

introduction of this event and plant the seeds for the concept. At the end I will detail my vision 

about the outcome of the event and what the most important factors of success will be.  
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2.LITERATURE REVIEW  

Event is an activity that gathers the target group in time and room, a meeting where a message is 

communicated and a happening is created. (Eckerstein, 2003) “Humans are the most socially 

evolved species on the planet. As such, we develop social interactions beyond our family structures 

which can trigger the need for events.” (Bladen et al, 2012: page number 13 - paragraph 3.)  

Event tourism is an always growing concept that gains attention in the business field, but is 

becoming more and more important in leisure terms as well. “The events industry, including 

festivals, meetings, conferences, exhibitions, incentives, sports and a range of other elements, is 

rapidly developing and makes a significant contribution to business and leisure related tourism.” 

(Bowdin, 2010: page number 156)   

When holding an event of any kind regardless of its size, careful planning is crucial to ensure its 

success and safety. A poorly organised event can mean more damage to the reputation of an 

organisation than having no event at all. Planning incorporates all aspects of the event, from its 

initial idea and design generation stage through the exact timetable for the day itself.   

The overall objective will determine what kind of event needs to be held and guide the remaining 

factors. The purpose of the event will set the target group and then later on the audience. (Getz, 

2013)  

Event management and event planning are frequently misused interchangeably even though they 

are two very different fields. Planning and managing are generally not the same. While the required 

set of skills of these two functions do overlap, they serve two distinct functions.  

Training is the process of learning the skills that you need to do a job. (Oxford dictionary) I will 

deal with the concept of outdoor training which by definition is a wide range of group development 

measures, where the activity takes place outdoors, usually in a pleasant, natural environment 

(Gellert, Nowak, 2010 page number 220). The most important learning criterion is the ability to 

provide the best “learning state”. (Dryden, Vos, 2004) Following this research route I found a 

study held by the Hungarian training organisation, Grow Group that shed light on the most 

important barriers of learning, that are the topic, environment, organisation, previous learning and 

the attitude of the trainer. After the analysis of their finding I reached a paper by Pintér Gábor and 

Gaál Roland – Tudástár trénereknek (2018) which discusses that during the organisation of the 
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event we have to take into consideration factors that could make the work more comfortable, 

avoiding all the disturbing circumstances.   
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2.1.Dominant, Influential, Steady, Compliant personality method  

DISC methodology which stands for four personality types, Dominant, Influential, Steady and 

Compliant, uses the four basic personality traits of human behaviour marked with colours like red, 

yellow, green and blue respectively. By understanding someone's DISC personality blend, we can 

take proactive and relevant steps to positioning that person in environments where they'll feel 

comfortable and motivated, approach them in a way that they'll react to in a positive manner, and 

better understand and predict their actions, emotions and reactions in general. I will detail this 

segment extensively because the whole COPS project is basically based on the DISC personality 

types. This is the most important segment of resources for the success of the event.   

The very roots of the DISC methodology began with the four basic elements such as Fire, Earth, 

Air and Water. The first written theory behind the four quadrants of personality style were made 

by Empedocles in 444 B.C. During his intense research he found that people could be easily 

categorised in four distinct groups according to how they acted in social situations. He believed 

that these attitudes can be derived from external factors instead of attributing it to internal, personal 

factors, like DISC personality styles. Interestingly enough the concept he created involving 

elements determining and forming they way you act and your personality is still, to this day, in use 

by astrology disciplines. There was a significant change in the history of the DISC methodology 

when Hippocrates redefined the four quadrants and used a completely different approach. Around 

400 B.C. he shifted the mentality from environmental to internal factors and explained the 

personality types as Choleric, Sanguine, Phlegmatic and Melancholic. He also renamed the types 

as the four Temperaments.  

The next significant step in the creation of DISC happened two thousand years after when 

psychology already had many advancements, but the real breakthrough happened in 1921. Carl 

Gustav Jung took a closer look again at the four quadrants and behavioural patterns.  He realised 

that while personality styles and traits are in fact internal, Jung attributed the difference in 

personality styles to the way we think and process information. He shaped the already existing 

four styles into more polished ones. These were Thinking, Feeling, Sensation and Intuition, that is 

now often used in the Myers-Briggs Personality Test (MBTI). This theory served as another basis 

for the DISC methodology.   

The most significant recent step towards the development was brought by William Moulton 

Marston. In 1928, he published the book "Emotions of Normal People”. This is what we know and 
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use today as the DISC Personality System. It has also been validated during his studies at Harvard 

University. He redefined and renamed these four quadrants of DISC and behaviour as predictable 

perks and traits that we demonstrate and act out in our everyday lives. He was the first one to claim 

that our personality is being both internal and innate while being largely dependent on the external 

environment. William Moulton Marston defined these four quadrants of personality styles as 

Dominance, Influence, Steadiness, and Compliance, which we still use in DISC Personality Tests 

today.   

The completed DISC profile that we use today came from the theory of William Moulton Marston 

of course, but with slight changes made by Walter Clark in 1940. He took the theory of William 

Moulton Marston and developed the very first DISC personality profile. The same DISC 

personality profile that we use today.  

The DISC personality test, based on Marston's DISC theory and Clark’s profile, has been in 

business and personal use for over 30 years now. The methodology works just like creating infinite 

new colours by simply mixing together primary colours for painting. DISC personality uses the 

four basic personality traits of human behaviour marked with colours like red, yellow, green and 

blue. Every person has a very unique blend. It is very rare for someone to have traits from only 

one colour and just as uncommon to have an equal amount from all four. It's the colour palette of 

the humans’ personality. The DISC Theory research that Marston conducted in the early 1920s 

continues to give us great insight into predictable human behaviour and DISC personality types.  

Human behaviour is not simple, cut and dry, or black and white, which is why DISC theory aims 

to help understanding others and does not mean certainty. It's possible, but rare that someone only 

has Influence or yellow colour within their personality traits, but more likely that they have 

Influence as the highest factor, with Compliance as a secondary factor, and a little bit of 

Dominance as a third. Taking into account someone's first, second, third and even absent 

personality traits allows us to see the unique mixture of their DISC personality types and how this 

affects their everyday actions, behaviour, communication with others, ability to organise, reactions 

to or avoidance of conflict, and more. By understanding someone's DISC personality blend, we 

can take proactive and relevant steps to positioning that person in environments where they'll feel 

comfortable and motivated, approach them in a way that they'll react to in a positive manner, and 

better understand and predict their actions, emotions and reactions in general. Human behaviour 

is complex, yet ever so slightly predictable.  
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The basis of the DISC methodology is to group people by their repetitive behavioural patterns in 

social situations. As I mentioned in the first segment of the history of DISC the personality types 

that the methodology uses to describe people are D for Dominant with the colour red, I for the 

Influencer with the colour yellow, S for Steady with green and finally C for Compliant with the 

colour blue. We can illustrate these types in a diagram taking into consideration how task or 

connection-oriented they are for the yellow and green individuals social relations are the most 

important factors, while for the blue and red ones work, processes and tasks are the crucial 

measures of success. On the other axis we can divide the four groups by looking at how extroverted 

or introverted their representatives are. Yellow and red individuals are social and are not shy in 

public, while green and blue ones are less talkative and would prefer not to be the centre of 

attention.    
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Figure 1:Disc personality types with colours  

Source: own edition 

 

The D or red personality can be generally described as a dominant individual who is a fast 

decision maker, quick thinker, great problem solver, direct and charismatic while having high 

self-confidence. Others often seek their help in crucial decisions, because the red personality style 

can bear and handle pressure and responsibility. They would far rather lead a team and tell the 

others what to do other than follow someone else’s orders. This is why they prefer to in 

management or leader positions in the companies where they can coordinate a team.  They also 

tend to be independent and can be motivated by handing them responsibility and chance to lead 

a team.   

The I style or yellow individuals are characterised by the need to be in the centre of attention, 

extraordinary sense of humour, enthusiasm and optimism compared with the fact that they are 

talkative, impulsive and emotional. This personality will see the most positive side of others and 

will trust them naturally. Their habitat is around and together with others and shines brightest 
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while working in a team. They can be motivated by acknowledging their creativity, sense of 

humour and general positivity at work.   

The S personality style or green is generally described as a steady, emotional, friendly, stable and 

a little bit predictable individual. They are the most caring people out there, but earning their trust 

might take a while. Once you become friends with them, they would do anything for you. They 

are understanding and probably the best listeners. This is why it is so hard to get to know their real 

emotions since they prefer to listen rather than expressing emotions. They prefer close, personal 

relations and can’t live alone for long. They can be motivated by acknowledging their caring 

personality and friendliness.   

The C or blue personality style can be generally described as a compliant, precise, detailoriented, 

accurate and introverted person. They tend to think very analytically and systematically, while 

making decisions carefully after extensive research and information gathering to back it up. They 

are picky and have high standards for others but more importantly for themselves. As they can 

spot the smallest of errors and see what others wouldn’t even stop for to analyse, they are amazing 

problem solvers and the most reliable. They can be motivated by acknowledging their work and 

the perfection and tidiness around them.   

2.2.The Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument  

The Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) assesses an individual’s behaviour and 

reactions in conflict situations, when the interests and perception of two people appear to be 

incompatible. Conflicts are unavoidable where more than one person works even at peaceful 

environments this is why I would like to pay attention to the Thomas-Kilmann Conflict Mode 

Instrument. I will use this knowledge to assess the participants’ conflict management skills during 

the COPS event.   

The Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) was developed by Ken Thomas, PhD and 

Ralph Kilmann, PhD, professors of management at the University of Pittsburgh. From the very 

early stages their model has been used as the leading tool for conflict-management research. It has 

been backed up by hundreds of studies from this field and their book has over four million copies 

sold.  
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The Thomas–Kilmann conflict resolution model is a way to simplify a complicated theory of 

reaction styles into a format that can easily be understood and implemented by everybody. It relies 

on the assumption that although most people will shift towards one particular conflicthandling 

style, this is not the best way to deal with them. Depending on the situation, how important the 

outcome is for the individual, and how much energy a person has to invest to yield anything from 

a win, they have the option to choose from a wide range of styles and methods to resolve the 

conflict.  

In conflict situations, we can describe an individual’s behaviour along two basic dimensions: 

assertiveness, the extent to which the individual aims to satisfy his or her own wants and needs, 

located on the Y axis, and cooperativeness, the extent to which the individual aims to satisfy the 

other person’s needs and wants, located on the X axis. These two dimensions of behaviour can be 

used to define five different methods of dealing with conflict. These five conflict-handling modes 

are shown by the next figure.  
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Figure 2: Five possible conflict management styles defined by the Thomas-Kilmann Conflict Mode 

Instrument  

Source: own edition 

 

Competing is assertive and uncooperative. A competing person will only look at his or her own 

benefits and will decide based on that. They like conflict situations and are not afraid to initiate 

one. They might pursue their own needs at the expense of other’s, using power,  fame, 

aggressiveness, or any tool necessary. Competing is not strictly a negative trait. It might mean 

standing up for your rights, defending a position you believe is correct, or leading a team in a 

critical situation, like during a fire in a building. This quick and uncooperative style is absolutely 

needed in life or death situations.   

Collaborating is both assertive and cooperative. This is conflict management method that we 

should be using during most of our disagreements. When collaborating the person tries to find a 

solution that satisfies the needs of both parties and does not leave hard feeling behind. It is based 

on finding the core problem that the conflict arose from digging deep enough to find a solution 

with no compromises. Empathy is a key component for the success of the resolution since both 

parties need to know the reason behind the other’s reactions. As it may sound, it is in fact the 

slowest conflict management style that cannot be used in critical situations.   

Compromising is intermediate in both assertiveness and cooperativeness. During this method the 

participants will try to find a mutually acceptable solution with little to sacrifice from both 

members’ interests. Compromising land right in the middle ground between competing and 

accommodating, giving up more than competing but less than accommodating. Likewise, it 

addresses an issue more directly and extensively than avoiding but doesn’t investigate it in as much 

detail as collaborating. Compromising is a quick way to solve in issue on the spot, but in the long 

run it might cause more problems than good. If both parties have to sacrifice something in favour 

of an agreement, they will not be fully satisfied with the result. This unsettled compromise might 

come back in the future.   

Avoiding is unassertive and uncooperative. During this action the individual does not take 

immediate decisions and tries to get away from the problem as quickly as possible. This results in 

the impossibility for assertiveness since the person will not be there when the conflict gets 

resolved. His or her needs won’t matter during the resolution. Avoiding might mean a 

diplomatically sidestepped issue, postponing a problem until a much better time, or simply 
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withdrawing and getting away from a threatening situation. This is effective when the individual 

sees less gain from winning the argument than simply from handing the win over to the other 

person.   

Accommodating is unassertive and cooperative, that is the opposite of competing. The individual 

will most likely neglect his or her own needs and wants and will do everything for the greater 

good. There is definitely an element of self-sacrifice in this mode. The difference between this and 

the avoiding style is that the individual won’t flee from the conflict, he or she will just give up on 

winning it. This is effective when the group’s well being and stability is more important than the 

individual’s opinion.   

2.3.Meredith Belbin’s theory on team roles  

In order to understand and be able to assess everyone who will participate in the COPS event I will 

need to take into consideration Belbin’s theory on team roles.   

It was developed by Meredith Belbin in 1981, after nine years of study and since has become one 

of the most accessible and widely used tools to support team building and analyse behaviours in a 

group. The team roles were specifically designed to define and foresee potential success of 

management teams, acknowledging that the strongest of teams have a diversity of characters and 

personality types.  

A role within a team is a tendency to behave, interact, contribute and communicate with the 

remaining members in a specific way. There are three action oriented roles - Implementer , Shaper 

and Completer Finisher; three connection oriented roles - Co-ordinator, Team-worker and 

Resource Investigator and finally three intellectual roles - Monitor Evaluator, Plant and Specialist.   

The team roles describe a repetitive pattern of behaviour that characterises an individual's 

behaviour in relationship to another inside of a team. This approach makes easier for an individual 

or team to take advantage of self-knowledge and adjust their communication and behaviour 

according to the demands of the external situation. An individual's team role is defined through a 

questionnaire designed to establish one’s preferred way of working in a team.  

The tool helps describing and recognising an individual's preferred team roles, the ones he or she 

is most comfortable representing and is designed to give an indication of how one would ideally 

operate in a team environment.  
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An ideal and successful team should have a healthy and equal balance of all 9 team roles. Goal-

oriented teams normally have a strong willed co-ordinator, a plant, a monitor evaluator and a 

couple of implementers, team workers, resource investigators or completer finishers. A shaper 

should be an equal alternative to a co-ordinator rather than having both as their relationship could 

cause disagreements. In reality, the ideal is almost never the case, and it can be beneficial for a 

team to realise which of the team roles are either over represented ,  way too dominant or absent 

and to find the individuals’ secondary roles.  

Team roles and personalities tend to develop after time spent together and may change with 

experience and conscious attention. If a role is missing from the team, then it is often filled by 

someone who has this role as a secondary trait. The team should share and exchange the team roles 

to increase understanding, bring more creativity and variety and in order to enable mutual 

expectations to be met.   
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2.4.Understanding the differences between generations  

In this segment I would like to analyse the most relevant segments from Beáta Schaffer’s book, A 

Legifjabb Titánok (The Youngest Titans). This piece of literature published in 2015 sheds light on 

the most important differences between generations, more specifically generation Y and Z. I would 

like to start my analysis by giving a brief introduction to the characteristics of the generations as 

understanding them is crucial for the COPS project to work as intended.   

The first generation I have to pay attention to is, the X. We cannot draw a clear line between these 

and claim that everyone born after a certain year is going to belong to the said generation. An 

individual’s personality traits depend very much by the circumstances they were raised in, their 

attitude and habits. But we can generalise generation X as the ones born between 1960 and 1980. 

They are likely to be the employers and bosses of the students I would like to forward from the 

university to the workplaces. This means that understanding their needs and wants is crucial for 

the success of my program. Interns have to be able to cope with generation X members and work 

together flawlessly as they are usually the one in a managing position nowadays. They are the most 

experienced members in a company since the previous generation,  the Baby Boomers are more 

likely to already be pensioners. They were raised in an era where women started to form impressive 

carriers and finally have equal rights in the western hemisphere. They experienced the boom of 

the Internet when they were already mature and had time to get used to using most of the modern 

technological devices. They need time to understand how to handle new tech, but are capable of 

doing so with patience. The previous generation is far more likely to refuse modern technology. It 

takes time to achieve their trust compared to the more recent generations, but they are far more 

loyal in the long term. They are obeying the hierarchical differences, especially within the 

company and therefore can frustrate them if an inexperienced newcomer gets to make the final 

decisions. Some examples of famous generation X representatives are Steve Jobs or Barack 

Obama.   

Millennials or generation Y is the one with immense digital affinity. They were basically born into 

the era of computers and had the chance to experience mobile phones as they were getting more 

and more popular. This generation is considered to be made up by people born roughly between 

1980 and 1995 but as always, this numbers depends on various factors. They wouldn’t be able to 

imagine their lives in anything other than a consumer society, without constant changes, 

technological advancements and innovation. They typically have a wide range of digital literacy, 
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and can easily and quickly handle new technical devices. Their goal is to create a peaceful, 

comfortable and stable lifestyle around them and they pay very close attention to the gadgets that 

they possess. It is important for them to have something close to the latest technological devices 

and follow the ongoing trends, but they are satisfied with the affordable alternatives as well. People 

from this generation can be characterised by the neverending hurry and the excellent ability of 

multitasking. They are capable of handling multiple tasks and processes at the same time and their 

communication is usually virtual, meaning that they prefer to use the social medias or e-mail to 

share information between each other. Previous generations see digital communication as a perfect 

way to distort the original information and would rather use the phone or even better, personal 

talks. Among the members of generation Y we can observe a very strong competitiveness since 

they are the ones that are achieving higher positions currently and they were born into the world 

of competitive markets. They are most likely going to be the immediate bosses of the students I 

would like to redirect to the firms and in some cases could be the students themselves. They 

represent almost half of the labor market today, and many of them have taken the lead in recent 

years.  

The most important generation for the COPS project is going to be transitioning one between 

generation Y and generation Z. The so called net-generation, or Z is the most recent one to enter 

the labor market. The youngest generation, the alpha is too young for that since they are counted 

from 2010. The Z is described as the most individualistic, independent and autonomous of them 

all. According to the study realised by the author of the book, members of other generations are 

already afraid of the upcoming years when generation Z will flood the labor market. Right now 

they say that this is the hardest generation to work with. The individuals from this era have very 

little loyalty to the firms they work for and can resign without really thinking in a matter of days, 

since they know they are able to find another position fairly quickly. For generation X this is an 

unthinkable move since they are far more likely to spend decades working for the exact same 

company and trying to climb the internal ladder over time. This unwanted and constant fluctuation 

creates unable working environments and frustrated leaders because they constantly have to think 

of a plan B in case someone leaves them. Representatives of generation Z spend far more time 

with education and usually enter the workforce with multiple diplomas. They don’t feel like they 

have to struggle or suffer in order to achieve more and can be motivated by the technology that 

would surround them in the workplace. They use multiple devices all at once, bringing the art of 
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multitasking to a whole new level and they are almost constantly on the Internet. Unfortunately, 

first experiences show that sometimes they enter the world of work with unrealistic expectations 

and without basic work ethics.   

These factors show the importance of understanding how each generation sees the world and what 

motivates them. The COPS project acmes to create balance between a supply and demand in terms 

of interns and the suitable positions at firms. I need to be prepared to fully understand 

representatives of all generations as I might come across all of them during the planning of the 

event. I had personal interviews with members of the generations X and Y while also talked to 

various students from generation Z. The difference between the morals and work ethics could 

potentially cause problems when the interns first enter their workplaces but if they come prepared 

and the colleges welcome them with the right mindset, I truly believe that the adaptation period 

can be way shorter and less frustrating for both parties.   

2.5.Importance of soft skills  

Nowadays, skills required in different kind of jobs can be divided into two subcategories. The first 

group is the so called hard skills that include knowledge, learning materials and other technical 

skills related to fulfil tasks. However, these abilities might not be enough to deliver upon 

employer’s expectation. Employees have to possess soft skills including interpersonal and 

communicational competencies that are indispensable during our daily work (Rainsbury et al, 

2002). In 2001, Boyce and his fellow authors used the adjectives generic and soft to refer 

to/describe these skills (for example problem-solving, analysing and judgment). Their study 

highlighted that soft skills are not practice-oriented so with traditional education they are more 

difficult to pick up.  

The importance of soft skills has been investigated by many researchers (Robles, 2012; Weinstein, 

2015) and they observed that in the business sphere employees need to have them to succeed 

(Abraham – Karns, 2009; Wickramasinghe and De Zoyza, 2009).   

The importance is perfectly demonstrated by the results of the research held by Wats and Wats 

(2009) which found that hard skills are responsible for only 15% of the success of workers, while 

the remaining 85% comes from soft skills.  

There have been identified four groups within soft skills. The first category comprises those 

competencies related to leading, managing people and building relations. These skills are crucial 
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when arranging a meeting, working together, solving problems, moreover reaching common goals. 

The second one includes communicational skills that are the foundation of verbal and non-verbal 

communication. The higher social and communicational skills someone have, the better she/he 

performs at her/his job. Additionally, the better someone communicates, the more likely he/she is 

going to be elected as a leader. The third group is formed by management and organisational skills: 

planning, organising, resource-allocation and controlling. The last category consists of cognitive 

skills that are related to creative thinking, decision-making and problem-solving (Weber, 2009).   

2.6.Changing needs in education  

Raffay and Csizmadia (2018) discussed the changes that the 21st century imposed on the 

competitive markets that  universities have to prepare graduates for.   

Stone Age methods characterised the education for a long time when students instead of thinking 

critically, were expected to repeat what they have been told. In the 21st century, the Age of 

Transformers, the expectations changed and the most valuable workers are the ones who can think 

and act accordingly and in possession of the skill of adaptability they can respond to the 

dynamically changing society. To help students on their journey towards becoming an open-

minded and multifaceted workforce and to assist and encourage them in the process, a student-

oriented skill assessment training series should be developed and implemented into the program 

package of universities.   

Since the 1980s there has been a significant shift in Central Europe but generally speaking 

worldwide. Political regimes were banished, democracy shone above the horizon, industries have 

changed and grown unexpectedly in the world of technological advances. These changes are also 

noticeable in the field of higher education and universities need to adapt. All those scientific and 

technological fields and industries that higher educational institutions are preparing students for 

have evolved. They require a new set of skills as well as different knowledge from graduates. That 

is why knowing your competencies and skills is very important. Assessment centres help 

individuals to get a correct image of their strength and weaknesses, their personal SWOT 

(Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats) analysis, discover what they are good at and 

what other fields they might need to further develop. It is a two-way street where students and 

universities also gain from this learning process.   

Students’ benefits from the program:  
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 self-development/knowledge  

 certificate of personal skills/competencies  

 potential job alignment that fits their results  

Universities’ benefits:  

 good reputation-prestige  

 higher satisfaction  

 better educational results  

Natural selection is present even among universities as only the one that provides the highest 

quality of service will survive in the long run due to the fierce competition. Those higher 

educational institutions are the most successful who can adapt to the changes implemented by the 

market demands. Considering the fact that most students pay tuition fees to attend the courses, it 

is clear that some may see higher education as a service and thus have high expectations towards 

the standard of professors and the learning environment. Most importantly, they are expecting the 

institutions to fully prepare them for a dynamic, competitive and challenging world.    
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3.INTRODUCTION OF THE TURISTALENTUM EVENT  

This description is going to be inspired by the one that was available in a newsletter we received 

about the event and by a description provided by a document that we were given after it has 

concluded. I will translate these and add my personal touch to create a comprehensive 

representation.   

The purpose of the series of challenges created by Informa Consultores and the faculty of Tourism 

at the University of Malaga is to evaluate those competencies and abilities of the participants that 

will prepare them to perform well in the competitive labor market. It mainly centralises on the 

evaluation of ten competencies like; teamwork, communication, leadership, time management, 

conflict management, adaptation to changes, creativity, motivation selfconfidence and self-

control. The training and evaluation of competencies is usually carried out based on Experiential 

Training, Outdoor Training. This methodology of learning is directed to the formation of people 

to achieve the development and growth of the emotional competencies through the transmission 

of values. It uses nature as a classroom and experimental learning as a method. Combining 

different concepts such as playfulness, overcoming obstacles, physical activity, body work, contact 

with nature, group work and reflection processes, etc., causes the outdoor training to be one of the 

most powerful tools of human formation and development in organisations.   

One of the lecturers is a certified trainer and the head of a company that helps students preparing 

their resumes for the competitive labor market. They have direct connections with businesses that 

are looking for skilled employees. The goal of the program with several stages was to provide a 

detailed analysis about the participants and aim them towards their dream carriers. As an 

assessment tool we were given a document that registered professionally the best of our abilities 

and made a conclusion about our personality. We will be able to show this document in our 

curriculum and prove that we are telling the truth in our resume.   

During the first stage we had to fill more than two hundred questions related to our emotional 

stability, our friendships and our ties with the family. It questioned basically everything that can 

provoke mental imbalance and uncertainty in our minds. The second and most important stage 

consisted of an outdoor team-building where the two teams of roughly 15 students had to compete 

against each other and the time limit. The crucial part of the challenge was to cooperate as a team 

and chose leaders that will guide the rest through the course efficiently.  
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After a couple of tasks it became apparent who these leaders were going to be. Two trainers 

followed the teams around, constantly looking at the members and trying to build up a profile. 

After spending a couple hours helping each other through a wide variety of challenges, we settled 

down together to discuss our findings. First we had to collect all the necessary characteristics that 

contributed to the success of each team. After the general discussion of the mentioned factors, we 

had to form the groups again and evaluate each other using the characteristics we just collected 

together. It is fascinating how well everyone can get to know the others solely by working together 

for a short period of time. Every time we had to mention the participants best skills that they should 

focus on and some of the aspects that they should improve to be a truly outstanding person. After 

half a day outside we were ready to return to our daily routine. It was a fascinating event that 

brought us participants closer and we couldn’t wait to receive the detailed analysis about our 

performance.   

After all the steps of analysis all the participants had a personal meeting with the trainer. During 

this session he gave me a detailed description of  his findings about several of my skills, for 

example auto control, orientation towards success, initiative, communication, adaptation to 

change, work in a team, time management and leadership. I received a personality chart detailing 

and evaluating these mentioned skills. Probably the most useful part of the document was a 

description highlighting the abilities that were the most outstanding during the training. This paper 

will now serve the purpose of giving an unbiased opinion on my attitude and skills and it is going 

to be immensely useful to make my curriculum stand out from the overwhelming mass of job 

seeking applicants. Like I mentioned it is an unbiased reflection about me from an expert that will 

gain nothing from my success and when it comes to an interview, I can say whatever appeals to 

the employer but a third person’s opinion might seem more genuine. After the brief discussion of 

my performance during the training sessions, I got a link to their webpage where I can register 

myself as someone who is looking for employment and upload my CV, the document they gave 

me and a very detailed SWOT analysis that they actually helped to create during the final 

encounter. This way I will be available in their digital system where they are constantly 

communication with companies that are looking for interns or full time employees.   
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4.METHODOLOGY  

In this segment I would like to introduce the methodology I used to gather elaborate information 

to conclude my findings. The inspiration behind my essay came from an outdoor training event 

that I had the chance to experience in Spain. I will detail this training later on in the description of 

the TurisTalentum event section. The experience influenced me to establish the framework of my 

essay by reading articles and books about the topic. These all served as the secondary research of 

my work. The final stages of data collection consisted two online questionnaires for which I 

received over a hundred completions altogether both from foreign and Hungarian students from 

the faculty of economics and personal interviews with business owners and HR managers and an 

interview with the organiser of TurisTalentum. I introduced the COPS – Carrier Opportunities 

based on your Personal Skills concept, that aims to help students find internship possibilities that 

suit their personality, to some selected bachelor and masters courses during the first minutes of 

lectures and let them fill out the survey there. It took place in the months of September and October. 

The interviews took place in the managers’ offices in the firms or on the phone in some cases. My 

secondary source of information was found in books about talent management and on the Internet 

in the form of articles and scientific studies about event management, event organisation, talents, 

orientation and job interviews.   

In this segment, I will present the needs, doubts and difficulties that come with the organisation of 

an event in this subject.  How would the students react to such a novelty? Would they be willing 

to participate? How much would the concept interest local firms? Are they going to be open to 

accept interns? Do they find it useful to select the candidates based on their personality traits?   

The aim of this paper is to create an event proposition that could tackle these problems and 

represent a viable and beneficial event. For this we have to take into consideration many factors 

including the workforce, space, time and other resources needed for the realisation of the event. 

We need to make a market research before we start the organisation of the event. Questionnaires 

have to be distributed among the university students and we have to draw conclusions about their 

attitude towards an event like the TurisTalentum. There is a need for an internal organisation that 

is strictly related to the university and has the influence to distribute and incorporate the event into 

its activities. We need to find students that are willing to take part in the introduction phase of the 

program where we can’t provide examples of success from previous years. One of the biggest 
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challenges to tackle is to find a company or individuals that could run the core of the events, the 

training itself. Later on, in the Research findings and Draft of the Hungarian event sections I will 

discuss the proposition I created based on my findings and experience.   
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5.RESEARCH FINDINGS  

During a personal interview with the organiser of TurisTalentum, I found out that they received a 

mostly positive feedback from the participants. Some were questioning the usefulness of the 

program but were satisfied with the detailed and accurate description we received. We agreed on 

that the program is not suitable for every student. There will always be shy and introvert ones and 

those who are not concerned about their future carrier. Surprisingly there were quite a few students 

that showed shyness and were still able to overcome their barriers and be extremely valuable team 

members. They were the ones who could listen and obey best the instructions of those who took 

charge in the group. Mr. Molina highlighted that there can’t be only leaders in a team. Those with 

a stronger voice might seem like the ones who truly do the heavy duty, but the core vale lies in the 

cooperation of the entire community, I will quote him: “Every little piece of the puzzle matters 

equally, if only one is missing, the task will not be done and the project fails.”   

I am going to use an article found on the internet as a reference to show how well the 

TurisTalentum event focuses on the most important aspects needed for a job interview. An 

enormous research was conducted with 2138 participants who all work in the field of human 

resources and conducted hiring sessions before. The one personality trait we talked about most 

was the attitude and you can see that it is ranked number three according to the research. 

There is more information about this subject at carrierbuilder.com.   
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Figure 3: Most popular skills companies look for when hiring  

Source: own editing based on a worldwide questionnaire conducted by Carrierbuilder in 2014 

5.1.Personal interview with Unilever  

I found myself in the fortunate position of having an opportunity to conduct a personal interview 

with Mr. András Soós, the Plant Manager of Unilever-Algida ice cream factory in Veszprém. After 

I explained the COPS concept to him we had an interesting conversation about his thoughts and 

experience regarding this subject. The company already has a well established relationship with 

the university. Every year they continue to put a considerable amount of effort into it in order to 

develop and make it even more efficient. Their strategy is based on similar principles as my COPS 

proposal, because they are willing to spend more time with the students, that would like to spend 

their internship in the plant. Getting to know the candidates personally will help them allocate the 

student more efficiently to the existing vacancies.   

My favourite initiative that they implemented into their selection process is that managers have 

the option when facing a new project to invite talented university students to take part. This way 
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they will already acquire the best of the best, the ones that are motivated and goal oriented. In case 

the manager is satisfied with the performance of the participant, the company is very likely to 

invite him or her to do the internship under the leadership of the manager that they helped during 

the project. This is a genius idea, as the student will feel involved, challenged and trusted. He or 

she will happily continue to work with the same team that he or she is already used to and is also 

likely to stay with the company even after the end of the internship. For example this year they 

have about twelve interns working in the offices of the plant out of which they are extremely 

satisfied with ten in total. They will probably ask them to stay after they finished their studies or 

even offer flexible working hours that they can do even while still finishing their education. Mr. 

András Soós explained to me that they already have many employees who came from the 

university and stayed after working together for the mandatory four months.   

Unilever also organises tours, open days and presentations for the university so that more and more 

students get to know the opportunities within the plant and are going to be familiar with the 

working ethics, morale and vision of the company.   

To summarise our meeting, I was reassured by Mr. András Soós that my vision could be a huge 

opportunity for companies and businesses that don’t already have a long lasting relationship with 

the university as they do. We agreed on the fact that it is essential to get to know the candidates 

deeper to be able to allocate them to the fitting positions based on their personality.   

5.2.Personal interview with Aura hotel  

On the 28th of October 2019 I had the pleasure to meet with Andrea Barabás, who is responsible 

for the human resource department of  Aura Hotel in Balatonfüred. I explained the concept of the 

COPS project to her and had a conversation about their perspective on interns and the possibilities 

these students face.   

After a tour around the facility I got to know that the hotel has a unique, family-like atmosphere 

for the employees since there are only a handful of people working there full time. The 

accommodation facility has forty rooms in total so we could say that the comfortable capacity is 

around eighty guests. They don’t really have one season for which the focus their attention and 

human resources, but instead they try to prolong the season throughout the entire day to create a 

balanced level of demand. This is made possible because of the spa department that makes the 

hotel a desirable destination during winter of autumn just like during the hottest summer months. 
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This factor is extraordinarily favourable for students as their exam period usually ends towards the 

beginning of July when hotels have already been operating for at least a month. Joining a team of 

employees during mid season is not something that tourism enterprises prefer. As the Aura Hotel 

prolonged the season, it is much easier for them to welcome interns between July and November.   

We also talked about the need for certain personality traits in the service provider field of tourism. 

She mentioned several cases when a newcomer appeared excited, motivated and full of energy but 

even during the first days his or her supervisor noticed that the person actually hates working with 

people and he or she was not able to hide it very well. It became clear that this individual’s 

personality was far from suitable for any kind of position in tourism. During the brief selection 

process these withdrawing factors were not apparent, but we agreed that he or she would not have 

been able to hide them during certain scenarios of a training session. Experiences like this make 

them open for participation in a project like COPS.   

There are multiple positions they are more than happy to receive interns for and there was one that 

is an absolute treasure in my eyes. They are open to cases where the student works for several 

departments during the mandatory four month of internship. This means that the individual has the 

opportunity to gather experience from the housekeeping, F&B and even the reception department. 

This is the perfect chance for someone who would like to work in the management of a hotel later 

on to get to know and experience everything there is from all three dominant departments. It also 

became apparent that they are not specifically looking for housekeepers or waiters. There is always 

need for those workers as well, but they would like interns to do office work and management to 

a certain degree. All in all I truly believe that this small hotel can be a perfect first step for someone 

studying hotel management who wants to take off and gather as much experience as they possibly 

can during the four months period.    
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5.3.Personal interview with Annagora Aquapark  

Annagora Aquapark is one of the largest waterslide parks in the Balaton region and is located in 

Balatonfüred, about 500 meters from lake Balaton itself. Its capacity is between 2500 and 3500 

people and the park has a total territory of 3.5 hectares and there are 1829 lockers in the building. 

During the most popular days of summer the number of daily visitors can easily exceed the 2000.  

During my personal interview I had the pleasure to meet with Beatrix Boulsevicz who oversees 

the operation of most of the departments of the park like the reception, animation, maintenance, 

gardening, etc. She knows exactly what the park is looking for when it comes to selecting the right 

candidates for the vacancies and she also has a lot of experience in what it takes to adapt to the 

needs of the guests.   

During our conversation she admitted that a seasonal job in tourism is not for everyone. It takes 

immense energy and patience to get through a three to four month long season and stay motivated 

all the time. This is why it is so important for them to get to know the applicants before they start 

working. Unfortunately and luckily at the same time, they work with around ten receptionists, four 

hostesses, twenty lifeguards, five gardeners and over thirty people working in the food and 

beverage department. This means that there are a lot of opportunities for university student to join 

their team, but at the same time they can’t spare enough time with each employee and the 

fluctuation is quite noticeable. They haven’t employed interns from the university but would be 

more than happy to do so. She also believes that because of the popularity of the park and the vast 

number of daily visitors, it is a great opportunity for someone to start working in the field of 

tourism. The students can experience what it is going to be like out there, but with our the 

obligation to come back next season if they don’t feel like doing. The park employs many people 

who return every June to their beloved position and cannot wait for the spring to end and finally 

get back to Annagora. In some other unfortunate examples people had to quit their newly acquired 

jobs because they realised their personality doesn’t suit the demanding needs of tourists. Getting 

used to the daily changes in popularity is quite challenging since there are times when there is no-

one at the front desk for hours and than suddenly hundreds of visitors arrive at the same time. This 

might make people frustrated at first, but after the first month of actual working the employees get 

used to it and get emotionally and mentally prepared. Beatrix always tries to keep in touch with 

the workers, especially at the front desk and tries to help them whenever they need it. This level 

of personal attention is much needed for the job and creates a safer environment for the workers.    
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5.4.Personal interview with Gyöngyi Steinbachné Hajmásy  

I had the chance to have a personal interview on the 1st of July 2020 on the phone with Gyöngyi 

Steinbachné Hajmásy, who is the one elaborating the internships done by students. Every 

agreement, contract and status report has to go through her hands before the students can start, and 

finish their internship. She is aware of the kind of jobs taken and the companies that welcome 

students. We talked about an emerging trend, especially among tourism students, that the family 

business is the one who makes the contract with the university and the student, meaning that in 

reality the internship is just what the student would be doing during the summer months regardless 

of the internship. There are only a few cases where the student is the intern for their own company, 

but there are more and more cases in which the parents or the grandparents are the ones employing 

the intern. The fact that the student has a working, successful business to watch from inside is 

greatly beneficial for their studies as well. They can assess with a critical point of view everything 

taught within the university and look at the real world application possibilities immediately. This 

gives them a competitive edge over their fellow students who have to accept the concepts the way 

they were provided by the professors. In the case of a family business we agreed that the COPS 

event could still be beneficial, but not as critically important as for students who have to look for 

internship opportunities on the competitive labor market.   

As I mentioned she is also aware of the positions students opt for and also the agencies who redirect 

them to foreign businesses, especially hotels. For those positions a personality assessment would 

be crucial for the internship to be beneficial for both the student and the employer, but it is 

extremely rare. Most of the time agencies have a spreadsheet of vacant positions for their contacts 

and try to fill in those gaps. The early bird students have the option to chose what kind of position 

they would like to take. They can chose from working at the reception, bar, restaurant or at the 

poolside as lifeguards. The closer the applicants get to the beginning of the summer season, the 

less positions there are to chose from. This is how most of the unsuccessful internships happen. 

The COPS event could be a solution to provide the right person for the suitable position in which 

they can excel. From her perspective, the university would also benefit greatly from the event since 

there would be more satisfied students and employers after the internship has ended.  
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6.DRAFT OF THE HUNGARIAN EVENT  

The Carrier Opportunities based on your Personal Skills event aims to help motivated university 

students find the most suitable internship position possible based on their personality traits, soft 

skills, preferences and goals, while also giving aid to local businesses by finding fitting interns to 

their needs, minimise the guessing game and improving employee satisfaction and motivation.   

I believe that there are countless individuals who leave the gates of the university aimlessly and 

accept the first internship possibility that comes in their way. I would like to harness the hidden 

potential within these students that deserve better. By getting to know them personally and by 

guiding them through several personality tests I would be able to create a detailed report about 

their soft skills, conflict management skills, motivating factors and personality traits.  

These talented students would fit perfectly into the labour market and would be a refreshing source 

of workforce for local businesses. I would ask service providers, production entities, tourism 

enterprises, etc. what their vision is about the ideal employee for a certain position. This would 

create an unusual way of linking individuals with fitting personalities to predetermined positions 

where they can finally excel.   

The event itself will take place within the university’s facility as it would be the focal centre of 

attention regarding my concept. The maximum number of participants in one focus group can be 

up to fifteen people and they can only be university students. Based on the responses for the 

questionnaire I created, the event will only have three phases, each being half a day long, taking 

place either in the afternoon or in the morning. The mentioned phases would be team building with 

the main topic being the motivation, conflict management and last but most importantly, the 

introduction of personality types and discovering the participants colours according to the DISC 

methodology. There are altogether 4 colours in the DISC that describe people’s personality, these 

are red for Dominant, yellow for Influencer, blue for Steady and finally green for Compliant. After 

getting to know the group during the three occasions and gathering enough data with the help of 

personality tests, I would create the detailed description that the students can attach to their 

curriculum, to help them make an outstanding first impression. I would also begin matching the 

vacancies and the participants to the most fitting positions and start organising the personal 

interviews with the HR managers of the local firms.   
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6.1.Why is it beneficial for the local businesses?  

There are countless justifications that prove the benefits the event could cause to the local firms. 

First and foremost, university students usually have little real world working experience which is 

a huge opportunity for employers as they can train them as they like. Students will have less 

ingrained habits that are hard to overcome, they will be more open to change and formation than 

workers with many previous workplaces.   

Only the most determined individuals are willing to take part in a personality training which means 

that the firms are going to be able to choose from a group that has already proven themselves to 

be motivated and worthy of a responsible position. It takes courage to open up and show your true 

self in front of a group of people you don’t know but those are the situations one can learn most 

about him or herself and the others around.   

The event itself is a selection method, meaning that I would not forward the participant’s profile 

if I can spot that he or she just wants to take advantage of the system to slip past all selection 

processes made by the firm itself and end up pretending to work during the four months period. I 

am certain that this kind of attitude can be recognised very early on hand only the ones with pure 

intentions will be redirected to the HR managers.   

Since the intern will come with a personality that suits the desired position and will not have to go 

under a serious transformation in order to satisfy the needs of the employer, the initial training 

phase after starting the job will be much shorter. I strongly believe that acquiring knowledge can 

be an extremely effortless process if the material that needs to be learnt suits the personality of the 

individual. For example an introvert might learn what to do with the guests of a hotel very quickly 

but will never be able to actually handle the situations properly, like an extrovert would, simply 

because his or her personality is different. Finding the person with suitable skills is a much more 

efficient way to handle new employees than trying to change someone’s abilities.   

With the COPS project I also aim to lower fluctuation of workforce which is a never ending 

concern for modern employers. An employee is much more likely to keep his or her job if that suit 

him or herself. There are less situations when the person feels out of place or unmotivated and he 

or she is going to have more energy and resources to accomplish better results. All this leads to 

motivated, satisfied and loyal employees in the long run.   



  

 

707 

 

6.2.Why is it beneficial for the students?  

There is immense potential that gets wasted due to the impatience of some students as they apply 

to any internship possibility that has some remote connection with the field they are studying. It 

would be a huge help for those with less connections in the employment market but with amazing 

talents that they would like to actively utilise in a suitable working environment. The project aims 

to take some pressure off the shoulders of these students and help them find the desired position 

where they can actively contribute to the flow of a business. The event would create a channel 

between the true hidden talents from the university and the amazing possibilities that the local 

firms can offer.   

Personality trainings are a great way for people to get to know themselves better. From the point 

where you find out the reason why you reacted to certain situation in the past with the help of 

knowledge gained during the trainings, can help you live the rest of your life more consciously. 

Challenges you face might get easier to tackle as you find out more about your skills as you may 

find another way around.   

The detailed description that I would create about the participants after the end of the training 

sessions could be used together with curriculums. It could serve as a proof to what the candidate 

is saying about him or herself during an interview since the paper would provide an unbiased look 

at the person’s skills and abilities.   

The event itself also serves as a great way to make connections and friendships within the walls of 

the university. During the three phases the participants would get to know themselves and each 

other much deeper than under normal circumstances. This opportunity can serve as a fertile ground 

for honest and long lasting friendships and relationships.   

6.3.Why is it beneficial for the university?  

The event can create a bond between the local businesses and the university itself. These 

connections can be extremely useful as the firms can benefit from the brainpower of the students 

both in terms of workforce and active helpers in projects like in the case of Unilever, on the other 

hand the university could gain connections to experts with practical experience from all kinds of 

markets. The more firms are in touch with the higher education establishments, the better for 

everyone.   
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The students could feel more motivated to do well if they get a slight help and guidance from an 

event organised by the university and myself a student from their age. They could feel like they 

get more attention and that they are not neglected when it comes to choosing the adequate position 

for the internship.   

It is something that the university could advertise itself with to attract more students. The COPS 

project is something radically new that no other university is delivering just yet. It is something 

that can change a student’s decision and could serve as a unique selling proposition in many cases.    
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7. ANALYSIS OF THE RESEARCH RESULTS  

As I previously mentioned in the methodology section I conducted two online questionnaires. The 

more significant one targeted students of the University of Pannonia in Veszprém, and a smaller 

one targeting students of the University of Málaga in Spain.   

The Spanish online questionnaire I conducted was looking for feedback about the carrier and self-

development opportunities that the University of Málaga offers to its students. It has only been 

filled out by a handful of people meaning that I can’t use it as empirical evidence and make 

significant conclusions about it. I targeted a smaller audience from the faculty of tourism at the 

University of Malaga, because I didn’t know people from the campus. I am only part of an online 

chat group that allowed me to share the questionnaire. Nonetheless the results were coherent and 

reflected exactly what I expected. I found that 62.5% of students that took the time to help me in 

this project participated in an extracurricular activity that is organised by the university and is 

aimed to orientate and help them to find the most suitable career. It comes as no surprise that the 

exact same 62.5% of the responders often receive notifications about job offers and activities. 

Those who refuse the help from the university tend to be negligent when it comes to participation 

in an event. They just simply don’t feel the need to take part in an activity that could potentially 

enhance their chances in the labour market. One student in particular pointed out that he or she 

does not need job opportunities for now, it will be a question after he or she finishes the studies. 

The vast majority of the   
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Figure 4: Interest shown towards the COPS event  

Source: Own edition 

 

answers regarding the source of information pointed at the e-mail system that the university uses, 

called the Sala de Estudiantes, which stands for Student’s Room. This is the exact same newsletter 

system I mentioned before that let’s recipients know about the upcoming events just like at the 

University of Pannonia with the help of Neptun. Despite the massive number of students that has 

never participated in such an event, 75% of people asked are actually satisfied with the way the 

university handles job offers, carrier orientation and talentmanagement projects. It makes sense 

that some of them do appreciate the help granted but simply doesn’t feel the urge to participate. I 

also asked people to tell me what the university could improve in this regard. The most innovative 

answers were asking for a better and more professional Cambridge level English course, for better 

connection between faculties to achieve professional goals, as different fields of science can work 

together in harmony, and last but not least for a more direct carrier orientation. This means that 

students are more than willing to cooperate with their peers and are seeking the opportunities to 

develop themselves while they are in need to receive personal help in order to move on and begin 

their life in the labor market.   

The Hungarian and English questionnaire was conducted within the University of Pannonia among 

students of the economics department. The method I used to distribute the survey was through 

personal attendance to the very beginning of specific seminars. My goal was to target an audience 

for which the topic is going to be more relevant, meaning second and third year students. I orally 
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introduced the COPS project to the students and distributed the link with which they could access 

either the Hungarian or the English version of the questionnaire. After several successful visits to 

courses I managed to collect enough responses to be able to estimate the interest towards an event 

like COPS.  

I received 66 filled questionnaires in Hungarian and 25 in English, altogether the 91 responses 

gave me a perfect baseline to begin the analysis about the demand.   

My first question in the survey directly asked whether the responders are interested in the event or 

not. The results were shockingly positive, especially among the English responders. The English 

surveys showed that every single individual who took the time to fill it out are interested in the 

event. While the Hungarian ones had a positive response rate of 92.4%.  

Altogether the answers added up to a whopping 94.51%.   

In the next question I asked the students what would truly motivate them to attend to the event. 

According to the professors who I asked about the motivation of university students, the most 

difficult part of the organisation of the event will most likely be to actually influence my peers to 

leave their comfort zones and take part in something extracurricular. Those who had previous 

experience in organising anything that was not compulsory for the students told me that it didn’t 

matter how interesting or useful the event or activity was, the attendance was underwhelming for 

most cases. This is due to the sheer number of individuals studying at the university, their rigid 

and filled schedule and the information overload this generation has to cope with. I was curious 

whether they are more interested in the possibilities COPS would be able to create for them, do 

they want to get to know themselves better or if there is something that I haven’t thought of. It 

came as no surprise that most people, 37 to be exact mentioned the internship possibilities that 

the event might grant them, but almost just as many responses highlighted the importance of self-

knowledge, 31 of them mentioned it. What did come as a surprise is the need to just attend an 

event like this one. 10 people mentioned the experience itself to take part in something like this 

as a motivating factor. Of course there were some answers that were not in correlation with 

anything the program would be about, but those responders were likely to be those who showed 

no interest towards it.     
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Figure 5: Motivating factors to take part in the COPS event  

Source: Own edition 

 

In the next segment I wanted to know more about the timeframe that students are willing to spend 

for such an event. There were two options, either a full day from 9am to 5pm or half a day, meaning 

a morning from 9am to 1pm or an afternoon from 1pm to 5pm. The vast majority voted for a half 

day solution, but the specification whether it should be held in the morning of the afternoon will 

be made when the project gets to the actual organisational phase. Overall seventy-eight people 

opted for the half day event and only eleven for the full day. This gives me a clear indication about 

the timeframe to plan ahead.  
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Figure 6: Maximum amount of time students can spare for one of the occasions of the COPS event 

Source: Own edition  
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It was also extremely important to know how many occasions can I plan for the event. Ideally I 

would like to have separate training days for the separate topics which would mean four occasions 

in total. There would be one for team-building so that the participants and I can get to know each 

other well, one for conflict handling, one for motivation and of course one for personality types. 

The results of the survey show that the maximum I can calculate with is three occasions, but the 

students would be more comfortable with only two. 38 students voted for two occasions, 28 for 

three, 12 for only one and 11 for the full four day long training. There are a lot of factors to take 

into consideration during the planning. I have to ask the university to provide the venue which 

depending on the duration and time of the occasions can be problematic. Student’s free time in 

limited, especially during the exam period, or the beginning of a semester, so I would need to 

choose the dates carefully so that every person, that shows true interest can join the event and also 

I would need all participants to be there for all the occasions. My work could not be properly done 

if someone started the process, but only showed up for the very first occasion and could not make 

it for the rest of them. This requires careful planning and dedication from both myself and the 

participants.  

 

Figure 7: Maximum number of occasions students could spare to take part in the COPS project  

Source: Own edition 

 

One of the main highlights of the COPS event is the personal description the participants would 

get after all the occasions. It is an extremely useful tool to differentiate themselves from others in 

the labor market and also reference point for what they have to focus on in order to improve. This 

document would highlight their strengths but the fields that need to be improved cannot be 
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neglected either. It is a huge achievement if someone can learn from a training and live his or her 

life consciously from that point on. If a person can show that yes, I did have problems with time 

management before, but I payed more attention to it and took steps in the right direction to 

overcome this difficulty.   

In the survey I asked the students to rate the usefulness, from one to five, of a document like the 

one I described. The vast majority, 86% chose four or five for the rating while there was only the 

remaining 14% who didn’t find it all that important. There were 43 answers in total that rated the 

document a four in usefulness, 34 that rated it a five, 10 with a rating of three and only one-one 

for both the two and one ratings. From this I concluded that my assumption was correct about the 

usefulness of the document and that students do actually want to have something to differentiate 

themselves from the rest when it comes to job interviews or applications. I also have to take into 

consideration that some students only want to develop themselves and would not include the paper 

in their application process for a job. These individuals are likely to be the ones whose sole 

motivating factor is the self-knowledge when it comes to decision making about the attendance to 

the event. Overall I am very happy with the open-minded behaviour of my peers and I hope to be 

able to meet their expectations when the time comes to actually organise the event.  
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Figure 8: Level of importance given for a personal description after the conclusion of the event. 

Rated from 1 as little importance to 5 as highly valued  

Own edition 

 

One of the most important questions I asked was about the fields the students would like to work 

in. I have to assess the needs regarding this topic as it is crucial for the success of the event. If I 

can’t offer positions for a certain field, like production or the service industry, the individuals that 

are only looking for positions for that specific area, will not attend no matter what other benefits 

can the event offer. During my visits I wanted to make sure that I encounter different groups in 

terms of their major. Thanks to the disparity I will have a clear image of the industries I really need 

to focus on to achieve maximum efficiency in the engagement of my peers. As the questionnaires 

were all filled by students from the department of economics, the answers for this question were 

from that industry as well. There were still eighteen different fields mentioned in the answers. I let 

them write whatever they feel like, I did not make this question a multiple choice one. I did 

however gave some examples just to make sure they will understand what I am specifically 

interested in. These were business, services, tourism, logistics, based on your language skills, 

development, production or any other field they would like to add. Since there were eighteen 

industries that came up I can say that their answers were unbiased. I would also like to clarify that 

there are some that fall into the same category, like hotel management can be both tourism or 

management but I considered it as a separate option since the individual who wants to work in the 

hotel industry has a clear idea of his or her future goals. Lever of determination and clear goals are 

two crucial factors in their carriers’ success.   

The most popular field was of course tourism. The university or more specifically the department 

of economics spend a lot of effort to promote and educate about the tourism sector. This is why it 

came as no surprise that this was the number one most mentioned field with 46 appearances, 

taking up 26.9% of all industries. In second position with 37 mentions and 21.6% share of the 

answers, it was the business sector. Services and positions based on one’s language skills had 

similar popularity with twenty and seventeen mentions respectively. Interestingly enough 

language based work was less popular among the foreign students than Hungarian ones. 

Logistics, development and production were still mentioned several times, twelve, ten and seven 

times to be exact. These are extremely important interests as Veszprém region is most suitable 

for these positions because of the presence of factories and multinational companies like 

Continetal, Unilever, Jost or even Haribo nearby. Catering, marketing, management and human 

resources all got more than one appearances, five, four, four and three respectively. I expected to 

see more people interested in HR, but it looks like the groups that filled out my questionnaire 

were not form that mayor. Last but not least event organisation, trade, market research, 
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consultancy, education and hotel industry all got one mention each. These last two groups are for 

those individuals who know exactly what they would like to do in the future and that is probably 

due to their studies at the university, experiences or connections form these fields.   



  

 

718 

 

 

 

Figure 9: Fields of the labour market students would be interested in working at  

Source: Own edition 

 

The next question was discussing the desired location of their internship. I have a limited reach 

with the event, therefore I am not able to assure foreign internship possibilities for the participants 

just jet. I would need to do the same as any other student would do and rely on the connections of 

the university and find a way around through those. The personal contact is crucial for the success 

and fluent work of the project as it creates a bond between the trainer who observes the participants 

and the employers who would like to know as much as possible about the candidates. If I can 

communicate personally with the HR manager of the firm, we can make better decisions together 

and compare the company’s needs and what the students can offer in a more efficient way. All this 
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carries a contradiction for which I will have to find the balance. The more companies I get in touch 

with, the more suitable positions I can find. On the other hand the more contacts I have from 

different firms, the less attention and time I can spare for every single one of them. Looking at the 

needs and wants of the students about their desired location for the internship, I can derive that the 

number of people who is likely to get the position of their dreams through the COPS event will 

mainly depend on the students, where they would like to start working. What I mean is that if most 

of the participants would like to work abroad, all I can do is ask the university itself what they 

would recommend, but it is very unlikely that I could get in touch with many foreign companies 

to have personal contact. In the scenario that most of the participants in the group would like to 

stay close to Veszprém, I will have a much higher chance to actually be able to find them a position 

and have active relationship with the employer. Even during the planning phase I was able to get 

in touch with multiple HR managers from around Veszprém and this number will only grow from 

now on. The key to success is communication and contact.   

From the results of the questionnaire I can see that the vast majority of people that I asked would 

like to stay near Veszprém. There were 42 answers that specifically stated Veszprém and an 

additional seventeen for whom anything is possible or only stated Hungary as their target since 

they would like to stay inbounds. This is a huge relief that out of the 91 people that I asked 59 are 

potentially target audiences for the COPS program, even geographically. Since this is one of the 

hardest challenges to tackle, this fact alone increases the event’s feasibility by a significant margin. 

I added up all the Hungarian destination from the list together with the answers that would go 

anywhere and the result is that the country in general appeared in 98 answers out of the 127 in 

total. This is due to the fact that one person could name as many desired destination as he or she 

wanted. Using this data we can see that 77% of the responses pointed to a destination within the 

country. This simplifies my work immensely since it is way easier to find connections inside 

Hungary’s boundaries. The second largest group of answers was of course abroad. We are talking 

about individuals from foreign countries, Hungarian studying in English or just tourism in general. 

These factors make it obvious that there is going to be a huge demand among this particular group 

to go abroad for the internship. There were 25 responses that specifically stated they would like to 

go abroad and an additional eight that did not want to limit their options geographically, would 

like to stay within Europe and one individual who know his or her aim is to go to London. 

Therefore altogether the number of people who would like to go abroad for their work is 33. They 
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are going to be the most challenging for me to be able to help. Foreign connections will in fact 

mean more difficulties in the realisation of the project. The next challenge to face is going to be 

the accumulation of connections in our capital, Budapest. Its popularity is inevitable and it is 

clearly shown by the ten people who want to spend their four month work experience there. The 

capital will always have a drawing power that no other city is able to achieve. Székesfehérvár 

being one of the bigger cities with countless opportunities for work appeared seven times during 

this question, overtaking the Balaton region that accounted for four responses altogether. This 

surprised me since the most important industry in which responders wanted to work in was 

tourism. The closest and most important touristic destination to us would be Balaton, but still it 

ended up as a not so desired destination with only 4% of the answers that were aimed to stay within 

the country. Szombathely was the least popular option out of the destinations that were mentioned 

more than one times. It got three votes and its main drawing power was probably its closeness to 

Veszprém and the surprisingly high number of firms with headquarters there. I collected all the 

destinations that were mentioned only once or twice by individuals who had a clearer idea of where 

they would like to go. These cities and regions were Hungarian cities like Várpalota, Pécs, Sárvár, 

Mór, Hévíz, Győr, Zalaegerszeg and Pápa, counties like Fejér and Vas County and foreign 

destinations like London, Ukraine and any English speaking countries. All in all the results of this 

particular question, just like all the others, are very promising and give a positive indication about 

the feasibility of the project.  
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Figure 10: Most desirable locations for students to spend their internship  

Source: Own edition 

 

In the general data section I asked the responders to provide their gender. The results showcase 

very well the current situation at our university where more than two thirds of students are female. 

This is by no means something negative or positive, but it is an interesting trend to analyse. All, 

but one students were willing to provide an answer to this question and altogether out of the two 

questionnaires there were 28 male and 62 female responders. In the English group it was balanced 

since 12 of them responded that they were female and also 12 who said male. The significant 

difference lies within the Hungarian group where there were only 15 male and 50 female students.  
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Figure 11: Ratio of the students’ gender who filled out my questionnaire  

Source: Own edition 

 

One of the most important factors is the age of the participants, or more specifically the generation 

they belong to. I designed my questionnaire so that it asks the age of the students while pointing 

out the generation. There were multiple options that specify different eras. First the 16-18 years 

old ones would be the representatives of the generation Z. From 19 to 21 students still belong to 

Generation Z, but they are the ones who made the transition between the current and the previous 

generation. They tend to demonstrate aspects from both eras. The age group of 22-25 years old 

people are the last members of the millennials, so the Generation Y and the very fist members of 

our most important generation, Z. They are very close to being fully part of the final era, but are 

more likely to carry aspects from the millennials. The final age group that was selected in my 

survey was the one for the 26 to 30 years old. This group is the core representation of the 

millennials since Generation X starts from individuals that are 39 or above.   

It is very important to know what generations are going to be present during the COPS event to 

accommodate the offer to their needs. After the survey I know that the attendants are most likely 

going to be representatives of generation Z, which means that I can adopt the event and myself to 

their lifestyle and way of thinking. I can also communicate this to the companies that I would like 

to work with and let them know what to expect and how to prepare for their arrival. If we take the 

generalised rule that generation Z starts from 1995, meaning that the first members of it are about 

24 to 25 years old now, we can see that the target groups’ aspects are going to be like the ones I 

detailed when discussing generation Z in general. The participants are going to be conscious, goal 
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oriented, independent, adventurous and technologically dependent. Modern devices have a huge 

role in their lives and they are basically addicted to the Internet and social medias. All these factors 

play a huge role in the success of the event since employers have to be able to provide the necessary 

tools so that students can feel welcome and important at their very first workplace.  

 

Figure 12: Age groups of students who filled out my questionnaire  

Source: Own edition 

 

Towards the end of the survey I was also curious to see what languages did the participants 

speak as it may influence their possibilities to find a suitable job, especially in the tourism sector. 

The results reflected my expectations because English was mentioned 84 times in total, and 

thankfully all 25 respondents of the English version of the questionnaire stated that they do in 

fact speak the language. This means that their responses were relevant. Another popular choice 

was the German language which of course came from the Hungarian survey and totalled 34 

appearances. Chinese language was the next option with 9 responds and this is because at the 

university we have a lot of students from Asia who are likely to learn Chinese as a second or 

third language, just like Thai. I aimed to exclude those responds with the mother tongue because 

for this segment my aim was to see the learned language skills of the respondents. Italian, French 

and Spanish also appeared with six, three and three mentions respectively. Finally there were 

five languages that appeared only once. These were Korean, Russian, Yoruba, Khmer and 

Mongolian.    
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Figure 13: Learned languages spoken by the respondents of the survey  

Source: Own edition 

 

The most open questions of the survey were towards the end of it. The first one being about how 

the ideal, but realistic job would look like for the student right after university and the second was 

what kind of tasks would they like to do. I will combine my finding and most surprising answers 

of these two questions in this segment. First and for most working with people was the most 

strikingly popular factor when it comes to choosing the ideal position for the students. They 

mentioned it 61 times altogether and there were only two examples where the individual 

specifically stated that he or she does not wish to work with people, but with data. Flexible working 

hours appeared 31 times out of the 84 responses, meaning that this was one of the most significant 

factors as well when detailing the ideal workplace. This solidifies my thoughts and expectation 
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from my research about generation Z. One other factor is the language they would like to use 

during the internship or first job after university. The most mentioned one was English with 36 

appearances followed by Hungarian and Chinese with far less mentions. Most students who would 

like to work in English said that they would like to improve on their language skills during 

internship and this is why it was so important for them to find a job where they can speak English. 

It is clear to me that just over a quarter of the students do not want to sit in an office and work from 

there all day long as there were 26 cases where they stated that they want to move around and 

travel during their work. Home office was also mentioned as a possibility ten times which is 

unlikely for someone who just entered the labour market, but since I asked them about the ideal 

workplace, I am glad they included it. The concept of a reasonable salary varied quite a bit 

depending on where the student would like to work geographically or if they are considering an 

internship or the actual full time job for the question and also depending on the sector they would 

like to work in. The average was around the 1500 and 2000€ mark. It happened in many cases that 

the individual was not even concerned about the salary just aimed to have a proper job.   

As a last segment I also asked those students that are truly interested in the event to provide their 

e-mail address so that I will be able to reach them once the project is coming together. Following 

the trend of the 95% positive interest towards COPS 75 responses given for this final segment, 

meaning that there were only 16 respondents who refused to give out their personal contact 

information for further contacting. This to me means true interest and demand for the project.   
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8. CONCLUSION  

The paper aimed to assess wether a training event that reveals the dominant skills of university 

students would be beneficial for the participants to find the most suitable internship places and 

equally wether it would be beneficial for the surrounding companies to find the right trainees for 

the vacant positions. For this I took part in an outdoor training event while I was spending a 

semester at the University of Malaga, because that experience sparkled my interest towards this 

topic I started to read relevant papers about talent management, orientation and the usefulness of 

soft skills. This secondary research inspired me to imagine an event of similar kind that would take 

place at the University of Pannonia. I needed to know the opinion of the students who would later 

on be the participants and the companies located near the university whether they would be open 

for collaboration. I created an online survey that I shared with my peers and organised various 

personal interviews with managers.  From the data that I collected I can highly recommend this 

event proposition to the faculty of economics because I am sure it would be successful.   

I would like to end this paper by giving a coherent conclusion on my findings and how these 

interesting ideas could be implemented in the Hungarian system. The introduction of the COPS 

event would more than likely to be beneficial for both the university and the participants. It will 

mean a way of differentiation to offer something more than others do not. It might result in a higher 

employment rate of recent graduates which outcome will have a positive effect on the university’s 

reputation. The local companies were all willing to take part in such a program and showed genuine 

interest towards it. The students’ opinion surprised me as I was expecting them not to take it 

seriously, but in reality the 95% positive response and the interest they showed towards the idea 

prove me otherwise. Before my primary research I was hoping to find some possible participants, 

but judging by the rest of the questionnaire and the number of students who provided their e-mail 

address at the end of the survey it is clear to me that there is demand for the event at the university.   
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10. APPENDIX  

Thank you in advance for filling out this survey, helping me reach my goal to introduce a 

revolutionary project to the university!  

Have you ever wondered how comforting it would be to have an internship position that was 

specifically suited for your personality and interests? I have!  

In order to continue my work to provide you a service that would accomplish that I would like 

to ask you the following questions:   

1. Are you interested in a training about conflict management, motivation and selfknowledge 

that will help you discover your personality and competences, and also help you find a 

suitable job?  

      Yes            No  

2. What would motivate you to attend? (internship possibilities, self-knowledge, extra points for 

a course, etc.)  

   

3. From what fields are you interested in an internship position? (F.E.: business, services, 

tourism, logistics, based on your language skills, development, production, other)  

     

4. How much time can you dedicate to one training occasion?   

 Half a day (a morning, or an afternoon)  Entire day (9:00-17:00)  

5. How many occasions could you dedicate to this cause?  

 1   2  3  4  
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6. How useful would it be for you if you got an unbiased and detailed description about your 

skills, strengths and personality traits that you could include in your CV? (1-absolutely not, 

5-yes please!)  

  1  2  3  4  5  

7. Where would you like to spend your internship, geographically? (in Hungary, abroad, near 

Veszprém, near Budapest, etc.)  

   
    

8. How would the ideal, but realistic job look like for you right after university? What 

position? Fix or flexible working hours, or even home office? What language? Where 

would it be? How big of a salary are you expecting?  

   

   
9. What kind of tasks would you like to do? (You don't have to be specific, just try to describe 

them as much as you can) Would you like to work with data or people? Should it be active, 

that includes moving around, traveling or just stay in an office?   

   

   

   

10. What languages do you speak, at what level?  

   

11. General data (gender, age, nationality and current place of residence)   

   

Thank you very much, you helped me immensely! :)  
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If I sparkled your interest and you would like to take part in this event, please let me know your 

e-mail, so I can contact you when the time comes!        

As a gift please accept my kind invitation to the Facebook group I created where I am going to 

be posting useful material in related topics and updates on the event once I got to that phase!  

The name is just simply: COPS - Carrier Opportunities based on your Personal Skills  

COPS for the Tops!  
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ABSTRACT 

This paper analyzes the possible implications Instagram has on the travel and tourism sphere and 

presents a fairly new concept, Instagramability. Nowadays, people cannot imagine their life 

without social networking sites and the online presence as there has been a huge shift in society. 

Platforms that focused on visuals became immediately popular. They have become crucial 

communication and business tools for many travel and tourism brands. The relevance of this topic 

demands further researches with emphasis on Instagram and the social media induced tourism. 

The lack of scientific studies and my own experiences with the platform contributed to my decision 

to select the Instagram fueled tourism and its impacts on the travel sector as the topic of my 

research.  

Keywords: Social Media, Instagramability, tourism, FOMO, destinations.  
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INTRODUCTION 

Since the advent of technological advances, people have been incorporating the use of Internet into 

their day-to-day lives and it considerately facilitated the search and the diffusion of information 

worldwide. Internet then brought social media into the scene enabling a two way communication 

between companies and individuals. Nowadays, life is unimaginable without social networking 

sites and the online presence of individuals as there has been a huge shift in society. Technology 

infiltrated into businesses and changed the way they sell and promote themselves to modern-age 

customers. 

The travel and tourism industry has also jumped on the social media wagon to take advantage of 

its potentials: to widen its reach and forge long-term relationships. Platforms that focused on 

visuals were immediately in the travel game. They have become crucial communication and 

business tools as their popularity sky-rocketed. Their influence on the travel process and decision 

making of the average traveler is unconceivable and with this study, I aim to shed light on their 

importance.  

This essay analyzes the possible implications Instagram has on the travel and tourism sector and 

introduces a relatively new concept, Instagramability. The first chapter provides a short 

introduction to social media and its influence. Chapter II offers an insight into the literate review 

that comprises all the topics that will be studied in the research and built a solid foundation for the 

questionnaire. This chapter have been scattered into several sub-divisions to give a clean image. 

The next section formulates the research questions and covers the data and methods used to gather 

information which leads to the next chapter, the analysis of the questionnaire results. To seal the 

essay, the last section offers a conclusion and some recommendations for future research.  

Recent years, several studies (Dodds, Butler, 2019; Glózer, 2018; Ge, Gretzel, 2018) have been 

conducted on social media but I noticed a gap. There have not been many researches with emphasis 

on Instagram and the social media induced tourism. It is a new and relevant field of research that 

needs to be filled in. This is the reason that led me to choose the photo-sharing social network and 

the Instagramability phenomenon as the topic of my paper. My own experiences with the platform 

has further consolidated my journey towards investigating how Instagram has changed the way we 

travel. 
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Literature Review 

.1. The Importance of Social Media in the Travel Industry 

Previous research (Perdue 1993) proved that in the travel sector, the most influential source of 

information is advices from friends and relatives which is considered to be more credible. This 

type of communication lies within the category of WOM which is the acronym for Word Of 

Mouth. The introduction of Web 2.0 and social networking sites enabled a two-way online 

communication, giving consumers access to share their opinions, experiences or simply read others 

post-purchase comments, product reviews which enormously influence purchase behavior 

(Depeches, 2010).  

Social media marketing has grown in depth over the last few years and its increased popularity can 

be explained by a new wave of obsession: living life in real time through social sites by connecting 

socially via posts, images and stories. 

Social media marketing can be defined as a “connection between brands and consumers, (while) 

offering a personal channel and currency for user centered networking and social interaction” (Chi, 

2011, page 46). 

Nowadays, consumers are heavily influenced by the choices of their peers. It is not a new trend, 

people have been known to trust their loved ones, friends or even others who they admire more 

than corporate spokesman. Brands quickly acted upon this opportunity which is further reflected 

in the way they are using social media to capture attention.  

According to Fisher and Reuber (2011), if an organization manages to adequately incorporate 

social media into its marketing strategy then it will result in changes in its sales, growth, reputation 

and brand image. Their research also showed a direct positive relationship between social media 

and the previously mentioned variables. Social media is a powerful tool that is capable of 

communicating information to a large and wide range of audience so it’s not surprising that many 

brands hopped on the new marketing trend.  

With the continuous progress of smartphones, mobiles have become an easily accessible pocket 

version of DSLRs – digital single-lens reflex camera, synonymous with ‘professional camera’ - 

and Instant cameras for many people around the world. Taking photos, capturing the precious 

moments of an individual’s life have never been so easy. Nowadays, most individuals who have a 

mobile phone, use social media platforms to share photos amongst which photo-sharing platforms 
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(Instagram, Facebook, Snapchat, Pinterest) seem to rule the market. Meanwhile, 20-25 years ago, 

photo-sharing meant sending your grandmother a developed photo by post, online communication 

took advantage of the new age technologies and put the emphasis on visuals, posting photos or 

videos, sharing your experience with others now is only a few clicks away. Sharing photography 

has the capability of fulfilling the psychological needs of the people who shares them, the top 

levels of Maslow’s Pyramid (belonging, esteem and self-actualization) play a big part in the 

motivation that drives users to spread information. (Van House, Davis, Takhteyev, Good, 

Wilhelm, & Finn 2011; Oh, & Syn, 2015).  

The main factors that motivate people to share photos online are the followings: 

 experience economy: the possibility to live through others experiences or be able to share 

yours with them 

 the attractive photo-sharing attributes of online sites 

 social connection that serves as a channel to keep in touch with friends and family 

 and last but not least self-presentation, the narcissistic nature of humans (Oeldorf-Hirsch, 

Sundar, 2016). 

Compared to other sectors in the field, the travel and tourism industry have a large presence in the 

social media sphere. They mainly use social platforms to promote their products, services, to 

connect and nourish their relationship with customers, it helps them to consolidate their brand on 

the market and ensure reputation. Marketing through these sites is not only about communication, 

visual representation by displaying an image or an idea is just as important if not more. Travel 

brands, DMOs investing in social media marketing, benefit from increased exposure, low cost 

advertising, available feedback and increase in traffic (Icha, Edwin, 2016). 

An important and even more effective marketing tool used by many market players is electronic 

word of mouth (EWOM) which appears to be more genuine than content created by the business 

itself as it is coming from a trusted third source. Businesses cannot avoid engagement in social 

media marketing (Mangold, Fauld, 2009). Even if they decide not to create a social media account, 

consumers will still share their experiences, photos, opinions about the destination and service 

providers. It is an evil circle as they have no control over the content generated by users but 

negative feedback posted on these channels has a direct negative impact on brand reputation.  
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Social Media has changed the way travelers search for information, purchase tourism products and 

share their experiences. 

 pre-travel the excessive amount of information available on these platforms has a huge 

impact on the decision making process of travelers, 

 during-travel, that is the second phase of the travel process, the traveler experiences all 

the services, products or natural wonders that bring out a certain level of satisfaction or 

dissatisfaction. In this phase the traveler uses the social media sites mainly for self-

presentation and immediate feedback about the services, places or products. This is when 

the person shares what he or she is doing with not only the family members but basically 

the entire world  

 the final stage of travel process is the behavior stage where the person reflects on the 

experienced gained during the holiday. This is when most of the feedback is created 

towards the service providers and when the person has time to make the photos as 

desirable as possible. Most importantly the traveler provokes the cycle to continue because 

of the word-of-mouth effect. By sharing all the experiences the traveler encourages its 

peers to take part in something similar and result in a level of jealousy among them (Pabel, 

Pideaux, 2016). 

Social media is a success promising stage where travel and tourism brands can represent their offer 

range and reach their customers and potential clients. Through visual representation, they can 

establish a dreamlike image of the destination or service with users contributing to its formation 

and distribution. One of the main influencing factors in the travel decision process is image or 

perception which can be easily improved or destroyed by social media (Ishida, Slevitch, 

Siamionava, 2016). 

It is a well-known fact that Web 2.0 and social media sites profoundly changed the way we travel, 

search for information and share our travel insights (Yoo, Gretzel, 2011). In this Internet-infected 

realm, the role of personal experiences and storytelling is more and more important. The main 

content sharing medium of tourists is Instagram which features such attributes that are competent 

to capture, save and share memorable moments and experiences (Fatanti, Suyadnya, 2015). 

Previous research has found that the majority of social media publications are relying on visuals. 

Due to the importance of optical perception, they concluded with certainty the success of photo-
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sharing platforms in the tourism industry. Online photography, in other words EWOM, is used to 

diffuse brand image and share positive feedback in relation with tourist destinations as the pictures 

uploaded to the social sites generate discussion about these visited places (and the tourism brand 

as well) and boost their popularity. 

But which platform is the one that destinations and tourism brands should incorporate into their 

marketing strategy? 

One would say Facebook for sure, as it is still the big guy on campus. As of June 2019 made it to 

the top social media site with 2.38 billion active users (sproutsocial.com). Over the past 15 years, 

Facebook has redefined the way we look at social networks and also expanded the possibilities of 

social media for businesses. 

However there is a toddler on site, Instagram, founded in 2010 that is trying to steal the title from 

its fellow company. As of June 2018, Instagram has grown to a whopping 1 billion monthly active 

users, positioning itself as one of the fastest growing social media networks globally 

(sproutsocial.com). 
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Figure 1: Number of monthly active Instagram users 

Source: Own editing based on the database of statista.com 

 

Nowadays, Instagram is one of the most popular social media sites worldwide. The Internet-based 

application that can be downloaded to your smartphone and used with limited functions on PCs, 

was created in 2010 by Kevin Systrom and Mike Krieger (Glózer, 2018). The denomination itself 

was born from the composition of two terms: instant camera and telegram that implies the nature 

of the photo-sharing app, the immediate sharing or messaging of digital photos. The principal 

functions of the mobile application are photo-taking and sharing, however it offers a wide range 

of complimentary options. Instagram-users can follow their friends’ accounts, send direct 

messages, they can like, comment on or repost others’ photos and videos. Hashtags, text labels 

starting with the # sign implying photo characteristics, are a trendy tool for labeling content. By 

searching for hashtags, we can filter and sort the immense amount of photos and videos that are 

uploaded to the site. 

Instagram isn’t only used by individuals, businesses can also create an Insta account. The photo-

sharing app offers companies the opportunity to start a free business account to promote their brand 

and products. They have an analytics function incorporated where they can access engagement and 

impression metrics. According to Instagram's website, more than 1 million advertisers worldwide 

use Instagram to share their stories and drive business results. Additionally, 60% of people say 

they discover new products through the app. 

Facebook might beat its fellow company when it comes to the number of active users but 

Instagram’s stats are very impressive—especially in terms of engagement. Instagram has been 

assembled as a platform “that thrives on users being able to engage with the visual content brands 

share” (Dominique Jackson, sproutsocial.com). 

According to a social media engagement study conducted by Rival IQ, brands’ median Facebook 

engagement rate is 0.09% per post compared to a 1.60% median engagement rate per post on 

Instagram. 

During the early stage of the content-sharing social media platform, around 90 % of users were 

under 35 (evokad.com). With years passing by, age demographics have widened and nowadays 

we can find Generation Z uploading snaps of everyday life at school, as well as X-gen travelers 

sharing photos from their romantic getaway in a famous thermal bath.  

https://whatis.techtarget.com/definition/user-engagement
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Thanks to its wide age demographics, the platform has the ability to reach a large audience and 

influence their travel decisions based on a destination’s Instagram-worthiness, also known as 

Instagramability. 

Instagramability might be a new word for your dictionary but it is an advertising trend that is 

gaining traction. Travelers, adventurers and holiday seekers are selecting destinations based on 

how these places will fit within their feeds. They are assessing whether they can capture an 

Instagram-worthy shot before they book their trip.  

Destinations are tapping in on this new trend and promoting their Insta-worthiness. 

Sometimes, master selling the destination’s picture-perfect natural wonders, landmarks, and 

attractions, might take the spotlight off its authentic beauty and showcase a distorted image. 

Experience – exploring different cuisines, discovering new cultures, talking to locals – must be 

added back into the journey.  

Destinations that can overcome these superficial practices and sell their true-selves while 

promoting their Instagramability, might even create a new social media phenomenon. 

Instagram’s role in the travel process can’t be ignored with its one billion monthly active users 

however destinations are losing their original appeal as the platform created a thirst for 

Instagrammers to display a carefully curated reel of their life’s climax. 
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2. Instagram, one of the fastest growing social networks 

Since the advent of social media, people have been moving closer and closer to live their life online 

in real time and incorporate sites such as Facebook, Instagram, Twitter into their daily decisions. 

Consumers now even search for cooking tips, recipes, beauty hacks through these platforms and 

are becoming social buyers. Companies are lining up for the sociability train and exploiting the 

opportunities given by these sites to communicate and create content for their customers and reach 

out to potential buyers. Five years ago, social media was still a new and almost untouched space 

for promotion and advertisements. The platforms’ wide age demographics and active user base 

make it a must-have marketing tool brands need to include into their strategy.  

We are at the beginning of a huge shift into social marketing where companies, brands are targeting 

consumers individually. When users scroll through their feeds, they cannot avoid advertisements 

for products they recently viewed on Ebay, or “sponsored” posts on Instagram about a new 

blockbuster movie. The most valuable part of this topic is the user generated content.  

As of June 2018, Instagram had become the second biggest social media platform with 1 million 

active monthly users (sproutsocial.com). Without them, Instagram would just be another new 

atmosphere where travel companies would produce the same content as before. With the help of 

users and influencers, unique and real-time visuals are created by each individual. This leads to 

several different campaigns each targeted at a different audience while cutting advertising cost and 

boosting effectiveness. 

33 % of all internet users own an Instagram profile and upload roughly a total of 95 million photos 

every day (mygobe.com). After seeing the stats, it is hard to believe that it’s only nine years since 

this popular photo-sharing platform burst onto the scene. 

As a society, we have always been more trusting in individuals and real people rather than large 

faceless companies. Instagram thrives on this idea and by putting the user trust into an independent 

account, large scale travel advertisements lose relevance. With the aim of targeting potential 

customers, Instagram takes advantage of the accounts users already follow and trust. 

Professionals have been investigating the influence Instagram has on the purchasing behavior of 

its users since its blockbuster success. According to reports (retaildive.com), 75% of people have 

purchased fashion or beauty items based on something they have discovered on Instagram. It’s not 

just a case of ‘see it, want it’. They are assessing these products, services whether or not they are 

worth posting on the platform – most importantly when it comes to travel decisions. 
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Although the mentioned report focused solely on Instagram users – that without doubt affected the 

outcomes – half of those interviewed said that Instagram was the social media site that most 

influenced their shopping behavior, secondly Facebook (23%) than Pinterest (22%), of which two 

excessively lean on visuals.  

In 2018, Instagram added new attributes to business profiles to allow users to directly book and 

reserve tickets to something without leaving the application. Till today, mostly restaurants and 

entertainment based companies exploited this new addition, however travel brands would probably 

be keen to get in the game.   

According to Instagram’s head of product, Vishal Shah, call-to-action buttons are designed to 

“move Instagram from a place where business is discovered to a place where business is done” 

(econsultancy.com). 

As a matter of fact, consumers are more and more comfortable with purchasing through social 

media so it is possible that bigger and more inspiration-based deals such as vacation, adventure 

trips are the next step. 

Thanks to Instagram’s location tagging function, users can make easily their travel plans based on 

the photos that captured their eye. They can pinpoint the location of a picture and even search for 

further information by clicking on the geotag. The app makes it possible for users to organize their 

collection of must-visit places. Now after discovering a destination on the social media site, you 

are only a few clicks away from booking your weekend getaway. 

Its fellow company, Facebook, has conducted some research on how consumers see brands on the 

platform. The study collected information from 21,000 Instagram users between the ages of 13-

64, who actively engage with the platform (at least once a week). To demonstrate how much 

influence Instagram has across different cultures, the survey has collected data from 13 countries.  

87% of the respondents reported taking action after seeing product information on the photo-

sharing platform. The scope of these actions - following an account, visiting their website or 

making an online purchase - is just as wide as the buyer’s journey but they do result in relevant 

interactions between brands and potential customers.  

The way people choose a travel destination and expose themselves to new places is greatly affected 

by Instagram. The social networking site not only remodels the way destinations market 

themselves and the tourism enterprises, but entirely changes the way the consumers seek for travel 

options. 
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Nevertheless, Instagram is accountable for more than that. The social media site is becoming a 

motivation for many platform users who seem to care more about the likes and reposts an image 

gets than being present at the destination itself. Users are exposed to an unbelievably large amount 

of information in the form of photos and videos, so it isn’t surprising that their actions are 

unconsciously driven by the social site.  

Additionally, people are often influenced by those taking and featuring in the photos so a new 

trend has been put into motion called influencer marketing. It’s hard to find a travel brand that 

hasn’t integrated influencer marketing into their advertising palette, however, some have found 

more success than others. It could be because consumers see user generated travel content as more 

genuine and trustworthy than a brochure or a travel site. 
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3. Influencer marketing 

Each influencer has its own unique brand and follower base and the ability to turn users’ attention 

to a specific destination. This attribute of Instagram greatly expands the opportunities for raising 

awareness for a destination and increasing its online visibility. Hotels, resorts and tourism boards 

are taking advantage of this system to connect with influencers and promote their locations. An 

influencer, or Insta-celeb is described as a person with a large number of followers and someone 

who is consistently getting a lot of engagement on its posts (medium.com). Engagement is defined 

as not only a large following, but also an elevated number of likes, comments and reposts (Rahman 

et al., 2016). They are not only popular but followers enjoy their content and engage with it. 

Lonely Planet posted an article last year (2018) about the Top 10 Trending Travel Destinations. 

The list was composed by a travel media Instagram account, @earth that used an algorithm based 

on two variables: by asking its followers if they could travel anywhere on earth, where it would 

be, and by analyzing geotags of the 100 most popular travel influencers. Amongst the top 

destinations, we can find some that have definitely gained popularity due to Instagram: for example 

Greece, Bali and Morocco.  

Travel brands do not need to work with celebrities to influence buying decision. According to 

Instagram analytics, fans and brand advocates are the ones they should spend their advertising 

money on as their engagement is five times higher as of celebrities. The platform makes it possible 

for anyone to promote their brand/product/service while incorporating its users as influencers into 

their strategy. 

Visit Philadelphia is a good example of influencer strategy, with its collaborations becoming a 

staple of the brand’s social media marketing.  

The city’s DMO also incorporates ‘guests’ into its Instagram feed – for example photos captured 

and geotagged by everyday users. The effectiveness of the strategy can be explained by the fact 

that they feature both influencers and regular users. This combination keeps the brand relevant to 

both tourists and locals. While influencer marketing increases reach and awareness, incorporating 

user-generated content (UGC) consolidates brand image and engagement. 

Any kind of content that is generated online by platform users is considered UGC. The advent of 

social networking sites has challenged the role of companies as sole creators of marketing 

messages (Hautz, et al., 2013) as communication is no longer a one-way street. Users have just as 

much if not more power forming and shaping brand reputation.  
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According to Aurora, Pakistan's leading advertising, marketing and media magazine, 55% of Y 

Generation upload their holiday pictures, while four in every ten store their memories of an 

experience on social media. By adding a caption, hashtags to the posts, users directly influence 

others opinion about a destination/attraction. 
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.4. Social media in the destinations’ life 

Fatanti and Suyadnya (2015) investigated Instagram’s role in a destination’s life and has concluded 

that it is an important social media platform towards building an image about tourist destinations. 

Instagram is an effective communication channel for travel agents and tour operator and is an 

essential part of promotion strategies for many destinations. Recent marketing practices by 

Destination Management Organizations include the invitation of travel bloggers and social media 

influencers in tourism promotion strategies, for example Visit Dubai, etc (instagram.com). 

Old media sources have lost their relevance, no one is reading the paper anymore. Instagram with 

its wide age demographics has the power to reach a large audience and it is a trending space for 

advertisement. 

One of the most frequent and liked topic of the Insta crowd is cities and natural attractions 

(Manovich, 2017) and considering their representation method, they are more than suitable to 

kindle somebody’s interest. The highly edited pictures are the ones that most raise the attention of 

the young and tech-savvy generation who are more than eager to visit the popular tourist 

destinations. They often commemorate their holidays and share them with their friends and family. 

Within the frame of the photo-sharing social media application, mostly amateur users are the ones 

uploading photos and scrolling through the feeds of their friends and strangers, commenting on 

their posts, they consume content generated dominantly by amateurs. The principle of this 

platform’s operation and ergonomics is all about the circulation of user generated content. And 

70% of the platform’s content is now related to travel which makes the social networking site the 

new age travel brochure on the market (cbsnews.com). 

According to the results of a survey led by Crane Ltd, friends and family are not the hottest topic 

anymore, cities, landscapes and nature seem to drive the numbers. We are more likely to portray 

our environment than ourselves. Moreover, it happens that people adjust their travel to their Insta 

plans, in other words they are traveling to such places that would look good on their feeds. Not 

only it is the category with the most uploads but the one users prefer to browse, 27.08% of male 

and 21.16% of female users (Crane Ltd, 2018).  

The numbers look good and travel brands see that as a chance to step up their game. Brands take 

inspiration from the platform itself and they are incorporating its effectiveness in to their marketing 

arsenal, EasyJet, the airline company is one example of that. Their 2018 addition to their app was 

a feature (Look&Book) that allows users to search using Instagram photos. The application uses 
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an image recognition technology on screenshots of destinations to determine whether there is an 

option to get there with EasyJet flights. It might be a long shot, no matter how impulsive buyers 

are but the decision making process involves a bit more research.  

However, the new application feature, Look & Book, takes advantage of how Instagram has 

changed the travel process and habits of holiday-seekers. It benefits from the new psychological 

phenomenon, the fear of missing out (FOMO) that many people experience while browsing 

Instagram. Instead of enviously scrolling through vacation photos, Look & Book provides users 

with an immediate option to find out where it is and how they can get there. It coordinates the low-

cost airline brand with the Instagram-lifestyle (econsultancy.com). 
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5. FOMO – The biggest fear of the 21th century modern society 

FOMO is the abbreviation for Fear Of Missing Out, “a worried feeling that you may miss exciting 

events that other people are going to, especially caused by things you see on social media” 

(Cambridge Dictionary). This emotion heavily influences our decision making behavior and it is 

a powerful tool that has been acknowledged by the visual world of travel marketing that capitalizes 

on users’ fear.  

Przybyski et al. (2013), one of the first psychologists to research this topic, defines FOMO as a 

penetrating fear that others are having the best time of their life without us. But on what are we 

missing out? In this moment our friends might be getting ready for a concert, watching a movie in 

the cinema, going on a road trip or walking their dogs. Meanwhile, we are exposed to an endless 

amount of information, social media gives us a chance to have a peek at others life. We got an 

exact picture of how they are feeling. Every one of us experiences FOMO differently. The side 

effects include missing out or not living the moment at all. We are constantly pursuing happiness 

which prevents us to get it in the first hand. Instead of enjoying the moment, the next goal is already 

ahead of us. If we do not post it, it is like it did not happen at all. We are living in the age of 

information. Technology makes it possible for us to be wherever we want to or get any product or 

experience we desire. In theory. 

Indeed, the infinity of opportunities is only an illusion, our physical boundaries limit us. We are 

not able to be at more than one place, be happier than all of our friends and we definitely cannot 

process every information available on social networking sites. It is an evil circle that turns our 

focus to all those things we can’t have or we are missing out.  

The fear of being shut out is pristine but social media, Instagram, Facebook and Twitter they are 

keeping this feeling alive and feeding it. The information flow is constant in the form of visual 

content about what is happening in the world and around us (mindsetpszichologia.hu). 

“These days, the notion of “keeping up with the Joneses” has been taken to a new level…today’s 

savvy consumers are using social media platforms to compare their lives with those of people they 

barely know – and coming up short. Through a heavily filtered lens, they are given snapshots of 

others‟ great, albeit highly edited lives, and are made to feel that they are missing out.” (Haymarket 

Business Publications, 2014, page 1) 

“The constant stream of curated aspirational identities filtered through Instagram is creating a 

collective anxiety about where we are in life” according to Lucie Green, editor at LSN:Global 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/worried
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/feeling
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/miss
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/event
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/especially
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cause
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/see
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/social
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/media
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(Haymarket Business Publications, 2014, page 1).She further adds “In effect, social media is 

creating a driving, self-propelling force of anxiety that motivates us to want more, do more and be 

more.” 

Research conducted by the advertising company James W. Thompson Intelligence (Baker, 

Krieger, LeRoy, 2016) found that nearly three quarters of the young generation face these negative 

experiences day by day, only because of using social media. FOMO does not only effect teenagers, 

is more and more common amongst adults who actively use social media. 

According to Adweek, 52% of Facebook users dream about a holiday while browsing the platform, 

even when they are not planning a specific trip. This can be explained by the fear of missing out. 

The survey found that 69% of millennials regretted not taking a last minute trip due to their 

#FOMO.  

Amongst Hungarian platform users, Crane Ltd. found that 93.2% of people on Instagram prefer to 

scroll through photos and videos from their friends and people they know. This discovery also 

proves the importance and significance of user generated content and its integration within a 

destination’s marketing strategy. Consumers likely consider Instagram travel tips and suggestions 

as more trustworthy and genuine than travel brochures and agency guides. This does not come as 

a surprise, after all, the millennial generation, the most populous age group on the platform, is 

known for trusting family and friends more than brands or celebrity endorsements. Local tourism 

boards claiming themselves to be the trendiest destination might arouse doubt amongst potential 

visitors. When Y-generation peers make the same claim, it has more credibility.  

Apart from the cost, climate conditions of a place and its popularity; Instagramability seem to be 

the center around the millennial travel trend. Heathrow recently surveyed 2000 UK travelers and 

revealed the power of Insta snaps. The study found that 1 out of 7 travelers would select a holiday 

destination based on its Instagramable gastronomy. 25% of the respondents told Heathrow that 

they have been influenced to try a new restaurant in a tourist destination because of the images 

seen on social media and 27% of people feel like they have a better time on holiday when posting 

pictures of their food (independent.co.uk).  

Travel culture hangs on a thin thread. Nowadays, globetrotters aspire after original experiences 

that can entirely be translated into a single square of Instagram. ‘I did not go if there is no footage 

of me’. The Hilton Group cleverly tapped into the millennial desire. Conrad Maldives Rangali 

Island has established an InstaTrail surrounding the resort with trained staff members assisting 
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guests to discover the most attractive locations around. The resort located in the Maldives has 

come up with the genius idea of incorporating a new special service to their exiting offer: an 

Instagram butler. Instead of providing advice on wine selection, unpacking guests luggage or 

ironing clothing, ‘butlers’ are valuable members of the hotel staff who can show guests the most 

picturesque spots around the resort, guiding them along the Instagram Trail that entails the top 

places to shoot Insta-worthy images: from hidden spots to a traditional Maldivian swing, Undhole, 

to the world’s first underwater all-glass restaurant. The Instagram Butler has specific knowledge 

to help guests get those Insta-perfect shots, providing useful tips and tricks about when and how 

to set up their camera devices (newsroom.hilton.com, independent.co.uk). 

It is no wonder hotels are focusing on delivering unique services to guests who tend to lean towards 

experiences instead of material items. Experience economy is a concept that has transformed the 

way people do business and reach individuals (Pine, Gilmore, 1998). A study conducted by Harris 

Group concluded that 78% of millennials would rather spend money on experiences than tangible 

products. And this consumer behavior is driven by FOMO.  
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.6. Instagramability: The most important factor for Millennials 

Nowadays when some individuals spend more time with their virtual life rather than the real world 

one it is becoming more and more important to create the perfect online image. It has been a 

priority for tourism firms and analysts to see whether appearance on the Internet can change the 

way people live their lives and make their decisions. The results of Schofields Insurance 

Company’s survey show that the online image affects the way people chose the travel destinations 

and activities they do there just to take the perfect pictures and create a desirable image of 

themselves online. This effect is especially noticeable among the younger generations that are 

basically Internet dependent. The results of the research showed that over 40% of millennials, so 

generation Y representatives chose their travel destination with social media appearance in mind. 

This means that they are the ones who bring the peer pressure among themselves. If one individual 

shares the amazing photos of his or her holidays, the rest will feel the need to take actions and plan 

their next visit abroad with similar beauties to share online. 

This need to compete with their like-minded peers affect the everyday life and decision making of 

the current millennials. They are more likely to spend their savings on trips they might not be able 

to afford if we take into consideration their other financial duties, and it is clear that this 

competition is affecting their futures negatively in some cases. From the results of the research 

done Schofields Insurance Company found that the primary, so number one deciding factor when 

choosing a travel destination was none other than how the photos will be received online. The 

people questioned were between the age of 18 and 33, meaning that they specifically targeted the 

representatives of generation Y. They also realized that the social media site with the highest 

influencing factor was Instagram.  

The survey has been conducted in the United Kingdom with well over a thousand adults asked, all 

within the age limit of at least 18 and maximum 33. Like I mentioned the questionnaire was 

conducted by Schofields Insurance and was created to solidify their experience and give empirical 

evidence to their beliefs that social media changes the way millennials travel in recent years. The 

most popular answer for the most influential deciding factor in the planning phase of a vacation 

was “how Instagrammable the holiday would be”.  

It is of great concern for them how their vacations will be received on social media and what their 

friends are going to think about them. It became even more important than immersing themselves 

into the local traditions and culture, or trying out the place’s cuisine, local sightseeing is no longer 
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something to worry about and even the availability and cost of alcohol and partying has lost its 

vale as deciding factor. 

 

Figure 2: The result of the survey conducted by Shofields Insurance Company 

Source: Own editing based on the website of Scofields Ins. Co. (schofields.ltd.uk) 

 

Phil Schofield, Head of Inbound Marketing at Schofields has experienced the ongoing changes 

over the recent years and had the opportunity to look at the traveling patterns of many millennials. 

Even with all these in mind he was still amazed by the result of the survey. He mentioned several 

news coverages about the generation Y and how they were basically guided by social media to 

travel to certain destination that became all so popular in just a couple of years. The official results 

took them by surprise since it was the first time they had numerical evidence to demonstrate the 

changing patterns and prove that online appearance has been identified as the most important 



  

 

756 

 

reason to opt for a destination. He has been told that digital marketing has such strong effect on 

people’s decision making process and life as never seen before, but for him it was a lot different 

to actually see the results that show the same. It is shocking for him to see the online world having 

such a significant effect on a person’s life. 
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7. Generation Y also known as Millennials 

Instagram is one of the biggest and most influential social media platforms of recent years. It has 

been acquired by Facebook on April 9 2012 for a billion dollars (dealbook.nytimes.com). 

Interestingly enough this one billion figure is the number of active users per month that the site 

has and more than half of them use the platform on a day-to-day basis (sproutsocial.com). The 

immense crowd that is found on the site has huge marketing potential. 60% of its regular users, 

keep in mind that it is more than 600 million people, are looking for products, services and reviews 

on Instagram (hootsuite.com). Its power and influence is unquestionable on users but who exactly 

are these individuals, what kind of age group is present there? 

It should come as no surprise that just over 71% of Instagram users around the globe are well under 

the age of 35 and the ratio between the genders is virtually even, slightly favoring women, but the 

difference is not significant (hootsuite.com). 64% of people who use the internet on a regular basis 

aged between 18 and 29 years claim that they use Instagram as well (64%). What is really 

important from a marketing standpoint is that almost 34% of Instagram users are millennials, so 

generation Y (hooutsuite.com).  

This is exceptionally important because this generation is one of the most populous in history and 

in just a couple of years they are going to be the prime spending generation when all of their 

members became mature and reach higher positions. Millennials are expected to change and 

reshape the economy. Their unique way of thinking, need for experiences and adventures are going 

to change the way the society purchases and sells. This generation is already Internet dependent 

and are in very close relation with digital devices. It is logical that companies will have to adapt 

over time to these factors and redesign their marketing and distribution plans. If they want to stay 

relevant and competitive on the market for the next decades, they will have to adapt to the needs 

of millennials and the upcoming generations, like Z and alpha. 

We are talking about a generation with huge disparity between the first and last members of it. The 

youngest members of the Millennials are still economically dependent on their parents and are 

likely to have less purchasing power, older Millennials are beginning to enter their peak spending 

years. Companies can already benefit from the older members if they position themselves 

correctly, but they need to focus on the upcoming members as well to make them know the brands 

and products by the time they reach their peak. While they are not set in their ways yet, they are 

forming preferences, exhibiting tendencies and most importantly influencing one another’s 
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opinion and behaviors. This generation engages with brands, channels, service models unlike any 

other before and in new ways limited only by the rate of technological advancement and 

innovation. Representatives of Y-gen are using the most up-to-date gadgets and are not afraid to 

try anything new in the digital world. Brands have to represent the same mentality and be open for 

changes and use them in their own favor.  

A major research has been conducted in the United States with the lead taken by BCG and Barkley 

and Service Management Group (Barton, Fromm Egan, 2012). During the survey they asked about 

4000 Millennials, aged between 16 and 34 and 1000 non-millennials aged between 35 and 75 to 

find out more information about the use of social media platforms and their effects on the decision 

making process of individuals.  They specifically aimed to find out the key differences between 

the age groups in terms of their behavior and attitudes regarding online and offline shopping and 

marketing. The researchers wanted to see what characteristics are generationally true for 

millennials and what are stereotypical. 

From the survey the two companies found a generation that couldn’t imagine their lives without 

the consumer economy and are engaged on influencing. It is also important that they are generally 

speaking more optimistic than their older counterparts from other generations and millennials tend 

to showcase more unexpected behavioral patterns than any other generation before. This is why it 

is so important to monitor their attitudes and interest online so that the economy can adapt to the 

changes that they provoke. 

Instagram has become an unavoidable way of communication and advertisement platform over the 

recent years. This is clearly shown by the results of the another survey conducted by Crane Ltd. 

(2018) according to which almost half of individuals that use Instagram on a regular basis, 48,8% 

to be exact, do actually follow the official page of a brand, company or organization. They are well 

aware that the posts that appear on these pages are generally speaking promotion tools for their 

products or services but the success of these lie within the way they were prepared. It is very 

important to know what to post for this audience, when to do it and how often. Millennials are 

sensitive to marketing messages they don’t like and also not as loyal as older generations are, 

therefore can click the unfollow button just after one cheesy ad. Companies need to be very careful 

when using the site as a promotion tool, but at the same time it is not something they can neglect 

and avoid. There is immense possibility lying within Instagram and the target audience’s 

purchasing power is increasing year by year. 
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Marketing on Instagram can be dangerous for individuals that don’t actually work for the brand 

that is being advertised. There are countless number of occasions where companies ask a popular 

person on Instagram to promote their products for his or her audience. If the paid promotion is not 

claimed to be what it is and followers find out that the individual got paid to take part in the 

advertisement, they are likely to lose trust towards the influential person and in some cases will 

unfollow him or her. So this strategy has to be clearly defined and communicated towards the 

audience so that they can decide whether they want to be influenced by the person or not. 

It is important to know that according to most people who filled out the questionnaire, 59,5% to 

be specific, an Instagram page of a brand or firm can be just as interesting and fun to watch as an 

independent person’s page (Crane Ltd, 2018). What matters most is the quality of the page and the 

content rather than the actual owner and publisher of the photos. 85.3% of active Instagram users 

from the survey has in fact clicked the unfollow button on a corporate page when they didn’t like 

their activity.  

Those companies that truly understand and speak the language of Millennials and engage with 

them properly have an opportunity to gain a competitive advantage and differentiate themselves 

in the marketplace and forge long-term relationships and loyalty with their customers. But as I 

mentioned before this trust can be broken in a matter of seconds after a disliked move.  

If there would only be one stereotype that has been proven to be true about millennials would have 

to be the fact that they are extraordinarily comfortable with technological advancements and have 

the need to experience these. They are basically digital natives, which means that they grew up 

using technological devices from very early on in their childhood and experienced all the changes 

that smartphones or basically any other smart invention brought to the table. There was very little 

time for them to get to know life without the Internet and social media. They can use these tools 

as a natural, integral part of life and work. They are the early adopters of anything new that come 

to the market and while other generations take a step back and wait to see how the new technology 

will develop and what effect it will have, millennials just want to experience the cutting edge of 

everything and put their trust into these innovative products. This situation is beneficial for both 

the older and younger generations as the products do in fact get tested. It is also important to 

mention that millennials tend to own multiple devices that let them stay connected to the internet 

such as smartphones, tablets or laptops. They are also far more likely to share and broadcast their 

opinion, thoughts and experiences on a social media platform and they are the ones that contribute 
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most to the user generated content. This means several things, first they are the ones that fill social 

media sites that are about content sharing like photos, videos or blog entries on the web. There are 

many examples for this, but YouTube can probably be the best one. 60% of millennials asked 

claimed to have online presence on a content sharing platform while only 29% of representatives 

of other generations said the same. Another important aspect is that rating products and services 

like on Booking or TripAdvisor is more popular among millennials than any other generation with 

again 60% positive reply against the 43% from others. 

They trust their friends more than brand advocates. For Y-gen, the definition of ‘expert’ – a person 

with the credibility to recommend products and services – has changed from someone with 

professional credentials to basically anyone with experience. U.S Millennials also tend to consult 

several information sources, especially from non-corporate channels, and they are likely to ask 

their friends before purchasing a product. 50% of the investigated group reported using a mobile 

phone to catch up on user reviews and to research products while shopping. Social media gave 

unlimited power into hands of individual consumers who can freely spread their opinions and 

thoughts. Nowadays, no matter with what intent you share a photo, for sure it will influence others’ 

decision making process. Given the fact, service providers, manufacturers and enterprises must 

keep one eye on the feedback and reviews of social media users and participate in the conversation. 

It is common amongst Millennials to discover brands on social platforms. The study revealed 

another attitude characteristic of this generation: they tend to enjoy every moment of life and make 

last-minute decisions. This could be translated as millennials are more impulsive than older 

generations and social media excessively capitalizes on this specific trait. They care less about 

ownership and are less motivated by materialistic values than their X-gen or baby boomer peers. 

The experience economy burst into the scene together with this generation that is more than keen 

to indulge in what it has to offer. They are far more adventurous and aspire overseas travel 

experiences. 

Their contribution to the travel sector is far more compared to their parents. This can be explained 

by the dynamic development of the industry, the introduction of low-cost airlines and shared 

economy but most importantly their positive attitude towards travel and diversity is the factor that 

differentiates them from other consumers. They see travel as a vital component of life meanwhile 

X-gen and baby boomers might consider travel as a luxurious article and to have far less 

significance in our everyday life. According to Rugimbana (2010), Y-gens represent the largest 
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consumer segment in the majority of developed countries and are about to enter their peek 

spending years surpassing the previous generation in annual spending (Oracle, 2010).  

8 How can the travel industry leverage this phenomenon? 

I already mentioned that Instagram has changed the way we search for travel destinations but it 

has done more than that. There has been a shift in the way cultural spaces are designed focusing 

on creating or simply reforming these to be more appealing and photogenic. The whole world is 

experiencing ‘Instagramization’ that relies on the fact that visuals trigger customer behavior. 

According to CrowdRiff Infographics, 63% of consumers consider visual representation more 

important than descriptive information. This is principally because visuals influence emotions and 

“emotional reactions are 3000 times quicker than rational thought” (Adcock, 2016, accessed in 

LinkedIn) which indeed has a huge impact on our decision making process. 

Tourism is a fundamentally visual experience (Urry, Larsen, 2011). Visual marketing is the art of 

curating images, videos and other multimedia content in order to tell a story and sell it to the 

audience (Crowd Riff). A report made by Social Media Examiner (2017) discussed that firms 

might struggle to create visual campaigns that are appealing and engaging to customers. 

Now let us see how the travel and tourism industry can leverage the Instagramability phenomenon 

and what implications it has on the sector.  

Hotels, restaurants, museums and even neighborhoods have been already responding to the trend 

and getting involved incorporating it into their design, program palette and the way they 

communicate with their customers and handle online feedback. Instagramable designs appeal to a 

larger public which helps neglected businesses to get on the world map and attract visitors. Resorts 

have been built up and new tourism business been set up and the local community has benefited 

from Instagram tourism. The economic growth has also lead in various cases to environmental 

measures to protect and preserve the natural wonders that boosted the site’s ‘visibility’. 

Instagramability has shaken up the hotel industry and user preferences turned the focus from 

uniformity towards diversity and uniqueness. Nowadays, customers are increasingly influenced by 

Instagramability that was proven to be the number one factor for British holiday makers by 

Schofields Insurance Company. In this world, hotels and tourism service providers have to 

understand the big picture and with the Insta-factor in mind tailor new experiences. Hotel lobbies 

are transformed into rare and exclusive environments. One example that came up with a genius 
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idea to incorporate artistic elements and honor its building’s history is the Magnolia Hotel located 

downtown Denver (marriott.com). They created a lobby art installation with vintage bank 

machines and vaults commemorating the old function of the building. However, fad designs – 

temporary fashion that is followed for a short period of time with exaggerated enthusiasm – need 

to be avoided and instead replaceable accessories are the pivotal element to success.  

On the other hand, it is not only about external design elements or creating Insta-spots, experience 

must be added back to the journey. Visitors need to be reminded why they have chosen the hotel 

or service provider in the first place. Connecting with local businesses and culture is a chance to 

show them a piece of the place’s soul and turn themselves into cultural hub-spots. Catering locals 

is just as important as its tourist attracting and receiving role. 

Destinations beyond Instagramability gaze 

I would like to think that all travel companies and tourism boards know that having an account on 

the digital photo-sharing platform is a requisite to conduct a successful marketing strategy. In order 

to do that the usage of highly visual content is crucial as it was mentioned before. Highly visual 

content captures the travelers’ attention and motivate them to engage with the brand. National 

Geographic Travel (@natgeotravel) has 35.2 million followers on its Instagram account and it is 

not hard to guess why. Their profile features inspirational and extraordinary images shot by 

professional photographers that are followed up by a decent caption on each post to provide 

alluring background story to flare up the interest of their followers even more. Condé Nast Traveler 

(@cntraveler) and Visit Dubai (@visit.dubai) similarly pick and share spectacular visual content 

on their profiles and have a very healthy following. 

New Zealand 

Tourism New Zealand is another great example of Instagram and influencer marketing that has 

been embracing the trend for a while now. The Tourism Board of Lake Wanaka got on the Insta-

wagon and launched its first #instameet event in mid-April of 2015. They invited worldwide 

known and famous social media influencers – for example Chris Burkard, American accomplished 

photographer with a current 3.5 million follower base – who were asked to take shots for a few 

days and share their tricks and tips with others through an exclusive workshop. It’s a great idea to 

kill two birds with one stone: on one side, popularizing the region to a larger audience and boosting 
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tourism income in the area (stoppress.co.nz). The strategy turned out to be so successful that 

Australia’s Gold Coast tourism joined Wanaka to expand its influencer marketing. With its 

breathtaking scenery, landscapes and glacial lakes, it is not surprising that South Island made it 

big on the social platform and outpaced the tourism of North Island. According to the database of 

the Ministry of Business, Innovation and Employment (MBIE), South Island experienced a 7% 

growth in guest nights following an 8% rise the year prior but Wanaka and Mackenzie are the areas 

that benefited the most from the campaign. MBIE figures show a 14% increase in the number of 

visitors to Lake Wanaka. 
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.9. The negative impacts of Instagramability  

Many people discuss the advantages of the ‘Instagram Effect’, whether it really helps to drive 

tourism figures or it is the first step towards an avalanche. Digital media mostly refer to the 

negative impacts of the phenomenon when using the term, particularly to overtourism. Searching 

for ‘instagram tourism’ on the web, several articles pop up but the majority of them describes the 

platform as a social network that is ruining travel. Social media and technological advancements 

facilitated the activity of capturing ourselves at the destination as smartphones with front facing 

cameras invaded the markets, together with the so called ‘selfies’ (Gretzel, 2019). Dinhopl and 

Gretzel (2016) argue that social media, Instagram in particular, encouraged a tourist gaze based on 

the self that steals the spotlight from the destination. 

 

  

Photo 1: Articles describing the Insta-effect 

Source: https://expertvagabond.com/instagram-tourism-impact/ and 

https://www.insider.com/travel-destinations-instagram-influencers-ruined-2019-7 

 

Recent online articles raised concern about New Zealand’s Instagram marketing strategy. The 

Guardian, an internationally renowned British newspaper, draws attention to the overwhelming 

amount of selfie-seeking tourists who line up for hours to capture the peaceful scenery of Roys 

Peak. Roys Peak is one of New Zealand’s most Instagramable day hikes, a three-hour-long walk 

in Lake Wanaka region that offers breathtaking views towards the Southern Alps. The place’s 

popularity saw an immense rise after the local tourism board’s social media campaign, and in 2018 

more than 73,000 hikers visited the site. A photo has been circling on Instagram and Twitter that 

reveals long lines behind the once pristine alpine environment. Locals fear that the recent 

popularity of the hikers’ paradise will result in irreversible damages.  

https://expertvagabond.com/instagram-tourism-impact/
https://www.insider.com/travel-destinations-instagram-influencers-ruined-2019-7
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Photo 2: Instagram created false image vs. reality: the queue of tourists at Roys Peak 

Source: twitter.com/lukasstefanko 

Case studies 

An #Apoppalypse took over the town of Lake Elsinore. 

Lake Elsinore has definitely popped up on the map of many Instagram users thanks to the social 

media network. Photos of the town’s symbolic poppy fields flooded the photo-sharing app creating 

serious saturation problems that Instagram only addresses as a #poppynightmare. Last March, the 

super bloom caused troubles for the small town. Over the weekend, about 100,000 people 

‘invaded’ Walker Canyon to snap pictures of the popular nature reserve causing hours-long traffic 

jams and gridlock, visitors trampling poppies in pursuit of  the Insta-perfect shot. The rare 

explosion of wildflowers is a sight to see, however biodiversity is threatened and calls for 

innovative, sustainable strategies. The authorities temporarily shut down the Canyon to the public 

but after the weekend apocalypse they took the necessary actions to limit visitor access 

(instagram.com).  
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Mount Everest regulated 

Last February, access to the Mount Everest base camp was restricted by the Chinese government 

allowing only tourist with climbing permits to the site. Each year they issue about 300 of these 

permits. The Nepalese side of the base camp requires a 2 week-long hike meanwhile the other side 

of the mountain can be reached by car, and piled up over 8 tons of waste due to the huge tourist 

inflow. Over 40,000 people visited the Tibetan side forcing Chinese authorities to close down the 

place. The temporary shutdown allowed them to clean-up the mountain and collect the 

unconceivable amount of litter and human waste (insider.com). 

Lake Elsinore wasn’t the first photo friendly destination to be ruined by Instagramers.  

A sunflower farm in Ontario shuttered its doors to photographers, Insta-users after thousands 

flocked the site. At the beginning, the Bogle Seeds family opened its farm to the public, charging 

enthusiasts $7.50 to visit and capture the beauty of its more than 1 million sunflowers. After, the 

first wave of visitors, Instagram filled up with photos of sunflower fields and spread the world for 

the family business. However, social media has created a thirst among Instagrammers. According 

to estimates, over the course of half a day, 7,000 visitors showed up at the property. Some of them 

didn’t even bother to pay their ‘entrance fee’ and on top of that they didn’t show any respect 

towards the delicate flora, crashing through the sunflower fields. Overall, neither the small farm 

nor its surroundings could handle the Insta craze and the Bogle Seeds family decided to 

permanently close its tourist sight with the needed help of police officers against the aggressive 

‘gramers (nationalpost.com). 

The Jackson Hole Travel & Tourism Board’s efforts to keep Instagram users from tagging the 

location of its natural beauties 

The tourism board responsible for the Delta Lake and its natural wonders, has launched a campaign 

to regulate its visitor numbers and maintain its biodiversity by asking people to stop geotagging 

their photos. The Jackson Hole Travel & Tourism Board printed out leaflets, posters that address 

visitors to act responsibly when visiting the attraction and advert the negative impacts of their 

photo-sharing habits. The movement is the result of a growing concern among people who work 

in parks with very limited resources, but also for wild life and nature photographers who want to 
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share their scenery shots without causing a destructive peek in interest towards a place that was 

formerly a well-kept and unknown paradise (nytimes.com).  

 

Tag locations responsibly   How many likes is a patch of dead wildflowers worth? 

The worrying future of Greece’s most Instagramable island 

If ever a place felt like it was created for Instagram, for sure it is Santorini. The Economist recently 

has published an interesting article describing the overwhelming situation of the Instagramable 

Greek Island.  

The island of the southern Aegean Sea, is located roughly 200 km southeast of Greece's mainland 

(wikipedia.com). It is the largest island of a small, circular archipelago which is famous for its blue 

and white domed churches, breathtaking sunsets both of which have become a common feature on 

many Insta-celeb’s page. The island’s volcanic origin and its dramatic formations guarantee to 

make first-time visitors drop jaws and grab their smartphones to capture its Insta-worthiness. When 

The Economist’s reporter asked around why they decided to go to the island, a young lady told her 

that the main reason is the place’s popularity on social media. After seeing all those Insta-perfect 

photos of the destination, she wanted to check it out for herself.  

“Santorini has very unique geography that people want to photograph immediately,” says the 

island’s deputy mayor, Loukas Bellonias. “Social media has turned [it] from just another travel 

destination into one of the most popular in the world.”  

He added that in the peak period mobile companies have difficulty to provide enough coverage for 

the thousands of people uploading pictures. At the time of writing this essay (11.11.2019), the 

hashtag #santorini has appeared in 5,865,886 Instagram posts. Over the past five years, the number 

of overnight stays in Santorini has shown an increase of 66%. Meanwhile Santorini is one of a few 

places in the country experiencing economic growth, the rest of Greece is still recovering from its 

decade-long financial crisis. Bellonias told the online site that: “Everyone wants to open a business 

and make money here. People come from other parts of Greece to find jobs here. No one’s ever 

short of work. “ 

But not everyone is happy about its flourishing. According to the EU’s transport committee report, 

the island is facing overtourism. It is not capable of managing the crowds of tourists – increasing 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aegean_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/Greece
https://en.wikipedia.org/wiki/Archipelago
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each year - and is jeopardizing the environment and locals. The future of the destination is unclear, 

without further actions they are risking it.  

Recent years, there have been several attempts to regulate the daily tourist inflow to the barely 78 

square km big island and they introduced a daily cap on cruise-ship tourists. However overtourism 

is not the Greek island’s only problem. Bellonias highlights its overdevelopment issues as it is 

three times as developed as the average island on the Aegean Sea. With the present construction 

rate, over which the municipality has no power, in no time, the present layout could by filled up 

and Santorini would turn into a big city. 

The building issue rests in hands of the central government who is highly criticized due to its lack 

of adequate and appropriate governance and failed to establish a planning legislation on the island. 

On the other hand, corruption and inefficiency rule Greece’s planning offices, as existing 

restrictions get sometimes tossed away when someone wants to build up a hotel on the beach, 

which is against the legislation.  

The Internet plays a crucial role in this situation. We cannot blame everything on Instagram but 

the EU report does state that social media causes ‘concentration effects of visitor flows’ and guides 

people towards specific areas.  

However, it is not surprising that local businesses do want a slice of the Instagram-effect, many of 

them incorporating Instagramability into their marketing strategy. Local businesses adapted fast 

to the demands of social media. Photography tours, where professionals help visitors to take the 

best shots of the island, are increasingly popular, but companies specializing in wedding and 

engagement shoots cannot complain either.  

 

Photo 3: Instagram Tour Available at Santorini 

Source: https://www.getyourguide.com/santorini-l753/santorini-instagram-tour-of-scenic-spots-

t245322/ 

 

https://www.getyourguide.com/santorini-l753/santorini-instagram-tour-of-scenic-spots-t245322/
https://www.getyourguide.com/santorini-l753/santorini-instagram-tour-of-scenic-spots-t245322/
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Nikos Georgiadis, marketing manager of Katikies hotel, confirmed the advantages of using the 

platform.  “[Instagram] spreads the word for us on a daily basis,”. A hotel or restaurant without a 

social media presence is simply inconceivable today. The hotel’s Instagram feed, 

@katikieshotelsantorini which has 59,000 followers, is filled with images of mesmerizing sunsets 

featuring half-naked women posing at the edge of infinity pools and wandering down white-

painted steps. 15-20 years ago, advertisements, campaigns had a limited reach but this changed 

completely with the rise of social sites.  

 

 

Photo 4: The Instagram feed of Katikies Hotel Santorini 

Source: https://www.instagram.com/katikieshotelsantorini/ 

 

Nowadays, sociability is a valuable ‘currency’ and the platform is offering a wide range of 

audience for brands and companies. Once a hotel decides to step up their Insta game, they have to 

curate each post carefully and interact with their followers. At the same time, they have to do 

everything in their power to surpass guest expectations as the platform might reflect an unreal, 

distorted image. In Katikies Hotel, they pay special attention to the layout of the amenities, sunbeds 

and restaurant tables are positioned to give the best views, and someone is even employed full-

time to continuously top up the characteristic white paint of the walls. They even incorporate 

https://www.instagram.com/katikieshotelsantorini/
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influencer marketing into their strategy and features travel ambassadors (f.e. @michutravel) and 

UGC on their feed. 

Residents have been complaining about tourists showing irresponsible and disrespectful behavior 

climbing up on their roofs chasing the perfect settings for a snap. Michael Ermogenis, a Greek-

American who has been living on the island for 12 years told the Economist that: “People behave 

not just badly, but unbelievably… treat churches like selfie studios. There’s one in front of my 

house and people used to ring the bell every three minutes or climb up on the roof for their fake 

wedding shoots.  

He also adds that this situation could be seen for a while but there was no plan for how to manage 

the increasing tourist inflow. Ermogenis sadly comments that all those attributes that attracted him 

to the island are fading away.  

The island’s principal economic sector is tourism, however there have been other industries such 

as fava bean farming and wine production that nowadays are almost extinguished or have already 

vanished. Recently there have been an immense increase in grape prices due to vineyard owners 

building vacation homes on their territory or selling the land for the very same purpose. 

With all the construction projects going on and overtourism kicking in, the island is producing tons 

of rubbish which is ditched illegally. Due to Santorini’s lack of proper waste management 

facilities, all the litter is collected into a dump that doesn’t meet EU regulations. Residents refuse 

to support plans for a new dunghill as they do not want it near their homes or businesses. The local 

government cannot do anything about it, its hands are tied. In order to mitigate the tourist 

concentration during summer months, they launched campaigns to promote the island as a year-

round destination.  

Is it a great solution?  

What if tourists stick around for even longer, making the situation even worse?   
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Photo 5: Katikies Hotel Santorini featuring influencers on its account 

Source: https://www.instagram.com/katikieshotelsantorini/ 

Amsterdam 

Along with the canals, the bikes and the red light district, the “I amsterdam” sign was one of the 

most iconic photo spots in the Dutch capital. The two-meter-tall, red-and-white sign oversaw the 

area of the Rijksmuseum for over 14 years. An estimated 6,000 selfies were taken with the giant 

letters each day attracting a multitude of tourists to the square until city officials decided to take 

the sign down last year. However, the decision was highly pressured by locals who believed that 

the landmark massively contributed the city’s infamous over-crowding problem. Hordes of social-

media obsessed tourists fled to the sight each day in pursuit of the perfect shot for the ‘gram.  

The pictures that these travelers take and share on their social networks are influencing the 

decision-making process of many individuals. More and more tourists are attracted to the same 

places and snap the same photos that later on they share on the platform fueling homogeneity 

amongst users. Instagramers want to spend their vacation on the same iconic destinations and take 

the same iconic pictures. Unfortunately, the narcissistic nature of human results in a massive 

overtourism issue.  

Although, the Rijksmuseum said goodbye to the ‘I Amsterdam’ sign, the Dutch tourism board 

decided to take advantage of its attractiveness and neutralize the capital’s negative experience 

regarding social media. They turned it into a touring landmark that moves around the less 

https://www.instagram.com/katikieshotelsantorini/
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frequented, more remote areas of Amsterdam to help boost tourism for local business owners and 

mitigate the drawback of mass tourism. This approach presents a solution for how social media 

can be used for Good by the stakeholders of tourism. The reach and power of the photo-sharing 

site can be used to benefit less-discovered areas around the world meanwhile educating modern-

age travelers. It could also contribute to spread awareness about world issues and help to build 

communities, assist noble causes worldwide (hookresearch.co.uk). 
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METHODOLOGY 

This chapter provides an outline of the research methodology used to gather information and 

support the hypothesis of the investigated topic. It describes the research design, the procedure of 

data collection, instruments and tools used. 

1. Research approach 

I applied the scientific and disciplined inquiry method to research the chosen topic. This approach 

can be divided into four crucial steps. The first step is identification or recognition when we 

formulate the questions, hypothesis or address the problem to be studied. Then we collect 

information relevant to the investigated subject. The third milestone is the analysis of the collected 

information and lastly we introduce and explain the outcomes and implications of the research. 

(Kritsonis, 2008) 

2. Research methods 

This segment is dedicated to explain the methods used to gather detailed information.  

First of all, I started with secondary research (collecting general information on Instagram induced 

tourism and social media) to establish the frameworks for my paper. By reading and analyzing 

research works and online articles I got an overall image of Instagram tourism and the changes it 

brought. Secondary research has helped me to position the subject of my paper and then I dived 

into my primary research to get an in depth picture of the Instagram usage and habits of millennials. 

I was looking for answers for the following questions: 

 How did Instagram change the way people travel? 

 Is it worth for brands implementing Instagram into their marketing strategy? 

 How does the travel sector benefit from Instagramability? 

 What implications does it have on the tourism industry and consumer behavior?  

For this purpose, I created an online questionnaire (two versions: English and Hungarian) and 

shared on my social media platforms to be filled out by as many people as possible. Using online 

surveys significantly reduces set-up and administration costs, save a lot of time and effort and it is 

convenient for respondents to complete the survey online. In my case, the nature of the investigated 

topic also demanded the incorporation of online tools as the target group actively uses digital 
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technology in their daily lives. My questionnaire consisted of personal questions that helped to 

create two bigger clusters of the respondents: people who actively use Instagram and others who 

so far resisted the attractive power of the photo-sharing application. I included closed and open 

questions as well whose evaluation facilitated my research and also added direct and indicative 

ones that are more complex and require more attention. Last but not least, there were scales that 

measured the opinions, attitudes of the respondents. The questionnaire (see in Appendix) was 

available between 7 and 23 November, 2019. 

After I got feedback for the questionnaire from 189 people in total, I started to examine and 

evaluate the given answers in order to compare the results with the ones found online. Later on, I 

widened the scope of my secondary research concentrating on the positive and negative effects of 

Instagramability, real life examples for both side and possible solutions to mitigate the impacts.  
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RESEARCH FINDINGS 

My primary research consisted of 47 questions (Appendix), including open-ended, closed and 

rating questions, related to their social media usage, the role of Instagram in their travel process 

and decision making, its influence on their consumer behavior and other important aspects that 

will be discussed further on. The questionnaire was filled out by a total amount of 189 people and 

provided useful information regarding the researched topic.  

The structure of the survey and results presented follow a logical order based on the literature 

review. The graphs were created using Infogram with the data extracted from Google Forms and 

are presented in pie charts. 

1. Demographics 

In the demographics section of the study, the main aim was to filter the respondents and draw the 

differences between generations regarding their attitudes and behavior. I noticed language 

limitations between the younger and older generations. Meanwhile the English version of the 

questionnaire collected data mostly from Y and Z-gens, baby boomers and X-gens ruled the 

Hungarian form. This tendency can be explained by the fact that millennials – and all the 

generations coming after them – have been brought up in the world of technological advances 

where several mobile applications facilitate the learning of foreign languages. On the other hand, 

their parents and grandparents were raised in the communist era where spatial limitations and the 

aftermath of the world wars limited people from traveling and immersing in other cultures.  

According to the results obtained from Figure 3, the two most populous age groups are Millennials 

(57.14%) and Z-gens (27.51%), representing almost three quarters of the surveyed group. The 

result is not surprising as these two generations can be easily reached through online platforms, 

Internet and social media being vital components of their everyday lives and work. Figures show 

that mostly women expressed their opinions regarding the researched topic with a 151:37 gender 

ratio (Female-Male). As for nationality, the aim was to prove that Instagram has a wide reach and 

may impact individual’s travel process. However, 97.19% of respondents was from Hungary thus 

data obtained gives an image of the habits of Hungarians. 
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Figure 3: Age range of respondents 

Source: Own editing 

.2. Instagram usage 

The next chapter covers the reach and popularity of the social media platform in order to prove its 

importance as it has incorporated into our lives. 89.42% reported to have an Instagram account 

that they actively use, meanwhile the rest without presence on the photo-sharing app mainly 

presents older consumers (X-gens) or the male population of millennials. This can be explained 

by the fact that X generation has spent most of its lifetime without Internet and social networks so 

many of them don’t even consider these platforms important.  

Figure 4 shows that most people with an Instagram account spends a significant amount of time 

engaging with the platform. The study revealed that 33.33% uses Instagram less than 1 hour and 

55.56% up to 3 hours per day. Travel and tourism brands, once they understand millennial, 

modern-age travelers, can exploit perfectly the mentioned time interval to capture users’ attention 

and influence their purchasing behavior. The percentage of people scrolling through their feed 

each day is considerably higher than the global number (50%).  
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Figure 4: Daily Instagram usage 

Source: Own editing 

 

The following pie chart (Figure 5) represents the wide range of purposes people log into their Insta 

accounts day-by-day. The network is mainly used, given its nature that is built on the sociability 

factor of the 21st century, to communicate with friends and relatives (26.32%) and share our 

experiences (20.11%) in the form of visual content with them. Secondly, Instagram with users 

uploading over 100 million photos/videos per day inspires people to travel, purchase and create. 

In this cycle, UGC is very important as they tend to trust their peers more than corporate channels. 

21.62% reported to look for inspiration and 13.16% search for information on the social media 

site. 
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Figure 5: Purposes of platform use 

Source: Own editing 

 

The ‘Others’ category included more options and the following word cloud represents them. I 

would like to highlight a few that have been mentioned in other chapters of the study. Users also 

consider the platform as a work and marketing tool for their businesses. Besides looking for 

inspiration, Instagramers see the social site as a photo-album of bucket list destinations and search 

directly for travel tips and places to visit.  
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.3. User-generated content and trustworthiness 

The next section focused on the trustworthiness of the platform that was rated on a scale from 1 to 

5 and studied whether people trust each other’s opinion and whether they influence others’ 

decision making process. 80.33% responded that they take into consideration other’s opinion when 

choosing a product/service. The study confirmed that user-generated content is the most reliable 

source of information. In total, 89.13% found some form of UGC trustworthy. Comments, reviews 

of past customers (41.30%) and photos/videos shared by friends, relatives, colleagues (40.76%) 

were selected the ones people rely on the most. So the platform that thrives on individuals being 

able to share their opinions, is worth incorporating into travel brands’ marketing strategy as well 

as featuring users, influencers on their feeds. Brand message sent through ordinary Insta-users is 

more likely to influence consumer behavior and urge people to travel, buy products and services.   



  

 

780 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: The most trusted reviews 

Source: Own editing 
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As shown in Figure 7, 51.32% rated Instagram a more or less trustworthy social media site and 

31.22% have total faith in it. Why is that? Mostly ordinary users post and share on the platform 

and their content was previously proven to be trustworthy. If the platform is filled with UGC, then 

Instagram itself should be found a reliable resource. 

 

Figure 7: Instagram’s trustworthiness 

Source: Own editing 

 

.4. User preferences 

The following segment covers the individual preferences of Insta-users, the kind of accounts they 

follow, engage with and the type of content that most likely would raise their attention. Figure 8 

shows that 20.43% of the respondents use Instagram to follow their friends and relatives. 

Moreover, Travel/Destination (14.25%) and Arts/Music (11.98%) related accounts are the second 

and third most popular. This tendency towards browsing travel accounts directly results in feeling 

FOMO which further pushes consumers to search and book a weekend trip or holiday. Influencers 

are also amongst the top preferences, 9.58% is interested in their posts and Insta stories. This study 

also verified the importance of incorporating UGC and influencer marketing into promotional 

campaigns. In general, accounts that put more emphasis on visuals, got higher engagement and 
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follower base, for example professional or amateur photographers (10.72%) or gastro bloggers 

(9.33%).  

 

Figure 8: User preferences 

Source: own editing 

 

I included another question to find out what kind of posts would rather raise users’ attention. 

Moreover, I wanted to reveal which brands could more likely target and influence potential 

customers on the platform. I provided five options that were based on my personal account 

preferences, from which they had to choose one. The travel related post (Travel: 10 Must See 

Beaches in Sydney) seems to rule the competition as it has won 40.74% of the respondents, 

followed by the health (19.05%) and fashion&beauty (17.46%) categories. This result also shows 

why tourism brands and destinations should be present on the platform and create inspiring visual 

content to attract customers. Additionally, those tourism service providers (health tourism in 

particular) that can incorporate these factors into their offer, have an advantage on the market and 

might be able to substantially increase their reach. The study also found gastronomy related posts 

attractive, so destinations that highlight their cuisine and tailor alluring culinary experiences, might 

be on good track towards captivating visitors and foodies. With 70.9% actively following and 

browsing travel related accounts, the power of Instagram cannot be denied. 
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Figure 9: The most eye-catching post 

Source: own editing 

.5. FOMO – The social media induced fear 

Fear of Missing Out might be a new term for your dictionary but it is more and more common 

among young people and adult who actively use social media sites. FOMO has always been present 

in the society but social media took it the next level. Even though people may experience this 

feeling on a daily basis while watching and scrolling through others’ perfect life, more than 50% 

of the respondents have never heard of the phenomenon. The questionnaire included a short 

explanation/definition on FOMO with the aim to educate people and help them identify the anxiety 

they may experience when using Instagram. The study revealed that 48.62% have already 

experienced FOMO while browsing the site.  

Further on, I was interested in and eager to find out what fuels most their social media induced 

fear. The results show that visual content based on experiences are more likely to trigger or feed 

this angst. Respondents were given two examples to choose from: Backpacking around the 

world/Tasting the famous Italian pizza or Nike introduces its first pair of shoes made from recycled 

materials. 81.71% chose experience related posts over materialistic ones. As mentioned in Chapter 
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II.5., Harris Group has come to the same conclusion; millennials tend to lean towards experiences 

instead of tangible products.  

 

Figure 10: Fear of Missing Out 

Source: own editing 

.6. Instagram’s influence on purchasing behavior 

The next section summarizes the extent to which Instagram influences consumer behavior, most 

importantly travel decisions and the roles it has in the travel process. More than half of the 

respondents, 56.08% to be exact, confirmed that they have felt influenced by the carefully curated 

posts of Instagram. However, only a smaller portion resulted in actual purchase. 30.15% reported 

to take action and buy an item/service through Instagram. Those action buttons were worth to add 

to Instagram’s arsenal after all. People still might not be used to shop through the platform but 

without doubt it has been integrated into our decision making process. On one hand, people search 

for information on the platform that supports their future purchase behavior. To be more precise, 

40.21% look for product/service/hotel/etc. reviews on the photo-sharing application.  

When respondents were asked whether they have ever used the platform for inspiration pre-travel, 

the results have further shown the importance of the social site in the travel process. 67.72% take 

inspiration from the photos/videos seen on their feeds. Moreover, according to the responses 
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collected, almost 36% have been inspired by an Insta post to visit a specific destination. For those 

who have answered the previous question with a Yes, included an open-ended question to figure 

out which are the destinations where Instagram induced tourism. They have visited the following 

destinations, just to mention some: Iceland, Greece, Norway, Philippines, Spain, Portugal, 

Morocco, Italy, etc. Along these destinations, we can find several that has been trending or became 

popular with the help of Instagram. Figure 11 illustrates the popularity of the top 8 most visited 

destinations that were commented in the questionnaire. It seems that Italy has stolen the show. In 

the light of the results, we can assume that Instagram has contributed to the problem of over-

crowding that many Italian destinations suffer from, Venice serving as the front line of the battle 

against overtourism. Italy is not the only Mediterranean country who made it to the list. Portugal 

ended up in the 2nd place which is not surprising as it gives home to many historic and vivid cities 

(Lisbon, Porto) and evergreen islands (Azores, Madeira). Three destinations out of the results of 

the survey have also landed on the top 10 trending destination list of Lonely Planet mentioned in 

Chapter II.3.: these countries were Greece, Italy, and Portugal. 

 

Figure 11: Travel inspiration 

Source: Own editing 

 

When people were asked what aspects made them to choose a specific destination, most of them 

highlighted the power of visual content, particularly photos (43.98%). The figures just confirmed 

what Urry and Larsen (2011) discovered about tourism (see in Chapter II.8.).  
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After photos, the reviews and opinions of past customers are the most important aspect when 

choosing a destination. This outcome affirms the previous allegation, according to which today’s 

consumers tend to trust their peers more than corporate mouthpieces and are interested in their 

opinions when purchasing a product/service, in this case, opting for a holiday.  

 

 

Figure 12: The main motivating factors 

Source: Own editing 

7. The role of Instagram in the travel process 

This section discusses the functions Instagram plays in the travel process of holiday-seekers. 

Previously there have been established three travel stages, pre-, during and after travel, and in 

each of them Instagram plays a different role. The questionnaire did not focus on the different 

stages, instead provided an overall view. As seen on Figure 13, 32.16% uses the social media site 

to search information relevant to their travel including attractions, restaurants, accommodations 

and even tips, advices on local transport and cuisine. Secondly, people upload pictures of 

themselves to share their experiences. Travelers have always taken photos of themselves as a 

proof that they have actually been to a place. Through self-presentation users stay connected to 

their friends and family (16.37%) and express their satisfaction or dissatisfaction (14.91%) 

regarding the services/products used in forms of reviews and comments (Tripadvisor, Google, 

Mapify, etc.).   
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Figure 13: The role of Instagram 

Source: Own editing 

 

8. Instagramability 

As previous research (Schofields, 2017) has proved, the Instagram-worthiness of a place is what 

drives the millennial generation to travel. I was eager to find out whether users do know this 

phenomenon. The results revealed that 72.49% of the respondents are not familiar with the term, 

Instagramability and they do not consider the Insta-worthiness of a destination an important factor. 

65.6% reported that they find the Insta factor not important nor have opinion regarding the topic. 

24.34% rated the importance of Instagramability as slightly important and only 10.06% consider 

it a relevant coefficient. They also had to rate other factors as well, on a 1 to 5 scale (N/A-Very 

Important), such as cost, availability of alcohol, cultural-historical sights, gastronomy and self-

fulfillment.  

In this segment, I summed the positive responses (meaning slightly important, important and very 

important answers) for each factor and demonstrated the distribution between them on Figure 14. 

People seem to care more about the costs than the Insta-perfectness of a destination. As most of 
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the respondents represent the millennial and Z generation, it isn’t surprising that these savvy 

customers still consider the price level the most significant factor.  

Secondly, gastronomy drives the most motivation for travel with 21.64% as this category satisfies 

our most basic needs, the first level of Maslow’s Pyramid. Cultural/historical attractions also 

finished at the podium with 21.27% as they are the principal reason people travel. Self-

fulfillment/development ranked at the fourth place which oppositely is at the top level of the 

motivational hierarchy that can be reached after fulfilling the lower base needs.  

 

Figure 14: The importance of motivating factors 

Source: own editing 

 

The last question of the first chapter of the questionnaire focused on the previously mentioned 

factors but users were asked to choose the one they consider the most important when choosing a 

travel destination. The first place did not change, consumers still see the cost of travel (41.80%) 

as in the price level of products/services at the destination the ice-breaker variable. Nevertheless, 

cultural/historical sights (29.63%) stepped up to the second place followed by the factor that 

focuses on the culinary experiences of the destination (19.58%).  

In conclusion, it is clearly shown at the pie charts that Instagramability hasn’t succeeded in 

Hungary compared to Britain. Meanwhile 40% of British millennials see Insta-worthiness the 
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biggest drive to travel, this trend hasn’t gained popularity here yet. The disparity between the two 

surveys can be due to the expanded sample studied (Z, Y and X gens). 

 

 

Figure 15: The most important aspect 

ource: Own editing 

 

The second phase of the questionnaire consisted of 13 travel photos of breathtaking destinations 

and two questions measuring the reaction to them. Respondents were asked to rate their level of 

FOMO provoked by the pictures on a 1 to 5 scale. The aim was to determine whether travel brands 

should tap into the modern-age fear or it would not really impact their sales, image, reputation 

(Fischer, Reuber, 2011), Among the 13 photos, there are some well-known destinations and others 

on the merge of popularity: Venice, Mallorca, Santorini, Milan, just some of the big guys on the 

European market, Sri Lanka, Peru, Norway, Jordan and Australia the newcomers who might steal 

the spotlight. I noticed a tendency analyzing the answers, the pictures with bright blue skies 

featuring the ocean/sea and magnificent scenery got a higher rank in overall than those presenting 

artificial, man-made attractions. However, these ratings also depend on personal preferences so if 

someone interested in history, would more likely find the Cathedral of Milan attractive which 

could end in higher FOMO levels. I summarized the results of all the 13 photos and represented 

the findings on Figure 16. We can clearly see that it is worth to invest into Instagram marketing 
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research and campaigns (studying FOMO), as a total of 73.58% (more or less, greatly and 

absolutely) rated the power of chosen images influential, provoking higher levels of FOMO. 

 

 

Figure 16: Provoked FOMO levels (influence) 

Source: own editing 

 

The next figure reveals the top 3 winners of the FOMO contest. These are the ones that triggered 

the biggest reaction from respondents. The Instagram-famous picturesque town, Positano (Italy) 

with its cliffs and colorful houses and sky-rocket prices located on the Amalfi Coast landed on the 

first place of the list. It is not a surprise as pictures of its kaleidoscopic buildings have flooded the 

photo-sharing media site and around 1.71 million photos were tagged with the #positano 

(Instagram).  
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Photo 6: Positano (Italy) 

Source: https://www.instagram.com/shaymitchell/ 

 

Coron Island in the Philippines stole the heart of many ranking in the 2nd place. Palawan, the 

province Coron belongs to, has seen an increase of 21% in the number of tourist arrivals in 2018 

compared to the previous year (pressreader.com). It is a great example for an emerging destination 

that is getting more and more attention both national and international level.  

 

Photo 7: Coron (Philippines) 

Source: https://www.instagram.com/gabscanu/ 

 

For the third place, there are two beautiful destinations competing, Mallorca and Peru.  

https://www.instagram.com/shaymitchell/
https://www.instagram.com/gabscanu/
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Photo 8 and 9: Mallorca (Spain) and Peru 

Source: https://www.instagram.com/mallorca.blog/ and       https://www.instagram.com/samkolder/ 

 

I was surprised that the floating city, Venice, which has been struggling with overtourism due to 

the huge inflow of daily visitors, not just couldn’t get on the list but collected the worst feedback.  

The last two questions cover the Instagram effect which results in actual travel search and buying. 

After scrolling through the pictures, 40.21% felt the urge to check out flight options to one the 

destinations. Consumers usually do not book travel this compulsively but it is a good start that 

launches the first stage of the travel process: information search. The study revealed that 69.31% 

of the respondents, so 29.10% more than those taking actions, believe that any of the photos (see 

in Appendix) might influence their next holiday choice.  

To close the questionnaire, I added a comment panel in case anyone has observations, comments 

regarding the topic and it turned out to be quite useful. For example, one of the respondents has 

confirmed that Balinese people are using Instagramability to get into business. They offer 

somewhat similar services as the Conrad Rangali Island Resort, travelers can book Instagram tours 

on the island. It was highlighted that locals also want a piece of the cake, and are building different 

structures with Instagramability in mind (benches, high swings) to attract visitors. People can take 

photos at these locations for 18-20 €/photo fee. It is excellent business for the locals, boosts the 

region’s economy but also fuels the show-off attitude of individuals who would do anything for 

the perfect shot.  

https://www.instagram.com/mallorca.blog/
https://www.instagram.com/samkolder/
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Moreover, the comments shed light on possible implications that could greatly influence the results 

and their relevance. The cost of an item/service is defined by every one of us differently: Is it cheap 

or expensive? Other demographic elements should have been taken into account such as the 

lifestyle and income aspects of respondents to better understand the audience and analyze their 

answers accordingly. Additionally, the motivating factors could be further developed by adding 

natural sights, uniqueness or sport activities into the list.  
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CONCLUSION 

Nowadays, social media is an indispensable part of an individual’s life, from presidents, celebrities 

to ordinary users. The most valuable effect of social media is that it enables a two way 

communication and gives the power to direct the online conversation into customers’ hands. They 

become the ambassadors of brands/products/services through the content they share on their feed. 

The analyzed research papers and online articles have clearly proven that amongst the social media 

networking sites, Instagram does play a significant role in the tourism sector. Each stakeholder of 

tourism benefits from the social media site differently but all of them can agree that it has a huge 

impact on consumer’s decision making process and changed the way we search for and book travel. 

Findings of this paper provide a strong base for managers in the tourism and travel sphere to study 

Instagram trends and user preferences in order to capture future travelers. All of the research 

questions established in Chapter III (Methodology) have been answered and the results of the 

questionnaire further confirmed that it is worth setting up a business with Instagramability in mind.  

People are exposed to an infinite amount of information on the photo-sharing application. 

Instagram, a smartphone application that is based on visual content, inspires active users on a daily 

basis to travel. It enables users to directly purchase through the application. Most importantly, it 

acts like a digital photo album where people share their travel bucket lists and get inspiration from 

others who have already been to that place and can vouch for its greatness. 

Numbers don’t lie. Many companies decided to research the effect Instagram has on purchasing 

behavior and the results revealed that it is an impressive channel to increase sales, brand image 

and reputation.  

Instagramability is still an unfamiliar concept to many users but its potentials and implications 

have already been recognized worldwide. Tourism boards (Visit Dubai, Lake Wanaka, etc.) and 

travel brands realized the effectiveness of Instagram marketing and incorporated the Insta-aspect 

into their strategy. The social media site’s importance and need for sustainable development have 

been acknowledged by the stakeholders who try to operate with sustainability in mind. However, 

there isn’t a rule book of good practices published yet that could determine the fate of the tourism 

industry and many Instagram-famous destinations worldwide. The actual impacts of 

Instagramability on the tourism industry cannot be measured as people subconsciously might be 

inspired or guided towards specific destinations.  
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There is an enormous buzz around Instagramable places, let it be the colorful Cliffside of Positano 

or the floating villas of the Maldives, the millennial generation seem to revolve around this trend. 

As the members of Y generation account for a great percentage of the world’s international tourists, 

and are moving into their prime spending years, it is pretty important to get to know their travel 

choices, habits and patterns. Instagramability is such a hot topic that in a short period of time has 

gained ground in the sector and it needs to be further investigated.  
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7 APPENDIX 

See questionnaire on the next page. 
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ABSTRACT 

 

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is one of the world’s most renowned 

organizations that has been significantly appreciated by economists for constructing tremendously 

fruitful outcome in prospering both intra- and extra-regional economic relationships. Though it is 

meticulously cherished by entrants as well as its citizens as a result of its prolific progress, there 

are some negative and positive sentiments occurring in the literature about the integration 

procedure. The complete regional accuracy of this research is carried out from the recent years’ 

regional economic integration and intra-trade performance of CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, 

and Vietnam). Thus, this paper will explicitly manifest the roles and the performances of ASEAN 

itself in the process of economic integration on CLMV countries and it further addresses some 

challenges that CLMV faces as well as advantages they benefit from. With the support of other 

studies, this paper also suggests what CLMV countries should work on to improve themselves to 

catch up with the other ASEAN member states and in particular economic integration standards. 

Therefore, the paper presents an intensely rudimentary view of ASEAN to readers for better 

understanding the concepts of the integration of economy as well as the sustainability and visions 

of this outstanding regional intergovernmental organization, ASEAN, which is a strong and 

prosperous economic zone throughout the world. 

Key Words: ASEAN, Regional Economic Relationships, Economic Integration, CLMV, 

 Sustainability. 
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ASEAN Association of Southeast Asian Nations 
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 Singapore, and Thailand 

ASEAN-6 Brunei, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand  

CARICOM Caribbean Community 

CCS Coordinating Committee on Services 

CEMAC Central African Economic and Monetary Community 

CEPT Common Effective Preferential Tariffs 
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CPI Corruption Perception Index 
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GDI Gender Related Development Index 
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I. INTRODUCTION 

 

In our competitively globalized world, the terms economic integration, regionalization, free trade 

area are ones of the most iconic words used in international trade and international economics. The 

concept of these words aims to promote the agglomeration of countries in region, cooperation, 

regional solidarity, and to further create free trade agreement for gaining benefits from each other 

between countries. Likewise, this paper aims to conduct readers productive information about one 

of the world’s most thriving economic integration organizations called Association of Southeast 

Asian Nations. Beyond those powerful countries and some amazing unions existing in the globe 

such as the European Union (EU), the United States of America, China, Russia and so on; yet 

ASEAN remains relatively unknown that not many people know about it. Therefore, I hereby 

orchestrate this paper for readers to have a picture of ASEAN and how this praiseworthy 

organization performs in the economic integration manner. This study is distributed into 6 main 

chapters.  

Chapter 1 describes the objectives of this research and two hypotheses that tell what specific 

aspects of a research problem to investigate in this study.  

Chapter 2 is about a literature review. This chapter defines what the term economic integration 

exactly means so that readers can gain knowledge on what leads to integrated economics and some 

emerging organizations that agglomerate countries to be integrated. Furthermore, it also provides 

some important overviews, facts, and figures that focus on ASEAN such as the aims and purposes 

of ASEAN, its principle, identity, member countries which consist of 10 countries in Southeast 

Asia, and its prosperous economy. Moreover, it studies the ASEAN Economic Community (AEC) 

which is one component of the ASEAN’s three key pillars apart from the first pillar (ASEAN 

Political-Security) and the third pillar (ASEAN Socio-cultural Community) of the process of 

economic integration in ASEAN and the visions as well as the blueprints of the AEC for better 

understanding the structural goals of the future of ASEAN. The merits and demerits of ASEAN 

economic integration are shown in this chapter and this chapter lastly includes the concept of 

narrowing the development gap which is an important objective of the ASEAN integration agenda 

to achieve equitable economic development in the association. 
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Chapter 3 will be showing the research methodology of this scientific work. It tells about what 

research instruments will be used to test the hypotheses, how data were collected, the research 

approach, and the theoretical framework will be used to support the current study. 

Chapter 4 introduces data analysis which is a core pillar to prove the hypotheses and SWOT 

analysis will be shown to address the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of CLMV 

countries (Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam). 

Chapter 5 will show the results of the study and provides some useful implications as well as 

recommendations for CLMV countries and the entire ASEAN for building this community to be 

a better place for its members as well as ASEAN citizen and to standardize its integration process.  

Chapter 6 concludes the present study with a few burning questions that are usually asked in the 

academic and public circles. It also suggests some issues that ASEAN has to tackle with in order 

to make itself become a strong, solid, united, and prosperous for its members and people. 

1. Research Objective 

 

This research seeks to understand the characteristics of ASEAN economic integration process, 

achievements and its future goals. It also aims to explore the challenges and opportunities for 

CLMV’s economies integrating into the ASEAN Economic Community. Since becoming ASEAN 

members, CLMV members have enjoyed noticeable economic growth rates, at the same time, there 

are also unavoidable challenges that these countries are facing. Thus, this work aims to answer the 

question whether the AEC integration process will generate more benefits or losses for CLMV’s 

economies. Lastly, this research also aims to provide some recommendations to reduce constraints 

for CLMV in the economic integration process. 

2. Research Hypothesis 

 

The research tested the following hypotheses: 

H1: I assume that CLMV countries have an improvement on intra-trade after ASEAN countries’ 

economies became integrated. 

H2: I assume that the collaboration between ASEAN countries has a positive effect on CLMV 

countries economic development. 

II. LITERATURE REVIEW 
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1. Introduction 

 

This chapter aims to do an extensive review of journal articles, books, research papers, reports, 

and theoretical background by some scholars as well as researchers interested in the logic behind 

economic integration, especially the emerging organization, ASEAN. The literature presented is 

closely related to the present study. This chapter demonstrates some facts and figures about 

ASEAN, its identity, principles, as well as vision. At the end of the literature review, the section 

theoretically points out the costs and benefits of ASEAN economic integration on the ASEAN’s 

new members, CLMV, and the “New ASEAN Way” of bridging the development gap in the 

association which foregrounds the gap in knowledge that the current research aims to fulfill. 

2. Economic Integration and Some Economic Integration Organizations 

 

The global economy is faced with enormous uncertainties and challenges to the global trading 

system and global growth, leading more and more countries to seek economic cooperation and 

eliminate or reduce barriers to trade. Correspondingly, due to globalization that ties all nation-

states together, the world is getting smaller and smaller nowadays. Within this new linkage people 

can travel, transfer goods, technology, and information all over the world. The spread of global 

networking, political involvement, the rise of international interactions, the widespread of 

democracy and human rights, the spread of global civil society, culture and languages are main 

characteristics of the global world of today (Mansbach et al., 2008). Similar to this, the U.S. and 

Mexico, for example, took major steps toward economic integration over the past decades is also 

considered as the outcome of globalization trends. Due to the North American Free Trade 

Agreement (the United States of America, Canada, and Mexico), trade has tripled between 1990 

and 2008. Likewise, the European Union now has 28 member states that share an internal single 

market (Picincu, 2018). What exactly is economic integration? 

Economic integration is an arrangement among nations that typically includes the reduction or 

elimination of trade barriers and the coordination of monetary and fiscal policies. At the most basic 

level, economic integration is also an agreement between countries, which aims to reduce costs for 

both producers and consumers. Its end goal is to particularly remove barriers to the free flow of 

goods and services so that member countries can share a common market and harmonize their 

fiscal policies. Additionally, economic integration aims to reduce costs for both consumers and 

producers and to increase trade between the countries involved in the agreement. In other words, 
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it is sometimes referred to as regional integration as it often occurs among neighboring nations. 

This can be simply seen when regional economies agree on integration, trade barriers fall and 

economic and political coordination increases (Abbott et al., 2019 and Bruges, 2019). Figure 1 

shows some vital components when there is an integration of economics; as we increase 

integration, there are unions, common market and free trade area occur as follow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Stages of Economic Integration 

Source: Author’s compilation based on Economics Online 

 

If we take a look at our globalized world, there are many countries that have agglomerated together 

in forms of organizations, trade blocs, economic unions and so on. By doing this, they are going 

to collaborate and cooperate closely together to particularly accomplish peace, stability, and 

prosperity. For this reason, there are lots of political as well as economic reasons that lead most 

nations in the globe to coordinate their economic policies and to commence pursuing economic 

integration. Figure 2 briefly shows some details about organizations, trade blocs, as well as 

economic unions that are currently existing in the world. In North America, a free trade agreement 

between the United States of America, Canada, and Mexico, called the North America Free Trade 

Agreement (NAFTA) (Ventures, 2018). In South America, a South American trade bloc is made 

up of four members such as Argentina, Brazil, Paraguay, and Uruguay named Mercosur (Keller, 

2012). In Europe, there is a powerful political and economic union which consists of twenty-eight 

countries namely (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, 

Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, 

Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, 

Figure 6: Stages of Economic 

Integration 
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Sweden, and the United Kingdom) called the European Union or EU (EU, 2019). In Africa, there 

is also an economic and political union that is comprised of fifteen countries in West Africa such 

as Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, the Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, 

Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, and Togo, named the Economic Community 

of West African States (ECOWAS) (ECOWAS, 2016). While in the continent of Australia, there 

is an organization called Pacific Island Forum which is made up of 18 members: Australia, Cook 

Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, French Polynesia, Kiribati, Nauru, New Caledonia, 

New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Republic of Marshall Islands, Samoa, Solomon 

Islands, Tonga, Tuvalu, and Vanuatu (PIFS, 2019). In Asia, there is an interestingly admirable 

regional organization that consists of ten member states located in Southeast Asia which namely 

Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, 

Thailand, and Vietnam. These countries together have formed as well as regionalized an 

intergovernmental regional development called Association of Southeast Asia Nations (ASEAN). 

Besides all of the mentioned organizations, trade blocs, and unions above, some other regionalized 

economic integration organizations are shown in Figure 2 below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Regional Economic Integration or Regional Trade 

Source: BBA|mantra  
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3. Introduction to ASEAN and ASEAN Overview 

 

ASEAN stands for the Association of Southeast Asian Nations is an intergovernmental 

organization which primarily aims to promote economic growth, regional stability, security, 

political, educational, and sociocultural integration throughout all its members. It is also a shelter 

to several emerging market countries that make the region becomes one of the world's most 

dynamic, a major driver of economic growth in the world.  It was founded approximately a half 

century ago in Bangkok, Thailand, on 8th August 1967 by the five Fathers of ASEAN, namely 

Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand. Later on, Brunei Darussalam, 

Vietnam, Laos, Myanmar, and Cambodia joined the association. ASEAN headquarters is 

permanently located in the capital city of Indonesia, Jakarta. Located in Southeast Asia, ASEAN 

covers the area of 4,522,518 km2 with the current population of about 642,079,000 inhabitants 

(ASEAN Secretariat, 2018). The official working language in ASEAN is English. The scope of 

ASEAN GDP in the year 2017 was almost 2.8 trillion USD and its total size trade in 2017 was 

approximately 2.57 trillion USD including both intra-ASEAN trade and extra-ASEAN trade 

(ASEAN Secretariat, 2018). 

Accelerating regional economic, social and cultural growth and establishing peace and stability 

through justice among the members are the objectives behind the establishment of ASEAN. With 

the consistent characteristics of the objectives, the ASEAN declaration officially conducts its aims 

and purposes. According to the official website of the Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN) Secretariat, the ASEAN community has declared about the aims and purposes which 

are in the following: 

 They would like to accelerate the region's economic growth, social progress and cultural 

development through joint efforts in the spirit of equality and partnership to strengthen 

the foundations for a prosperous and peaceful community of South-East Asian nations. 

 Moreover, the ASEAN organization aims to establish promoting regional peace and 

stability through respect for justice and the rule of law in the region's relationships and 

adherence to the principles of the Charter of the United Nations; 

 Additionally, they would also like to encourage active collaboration and mutual assistance 

on matters of common interest in the economic, cultural, social, administrative, scientific 

and technical fields; 
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 ASEAN offers mutual assistance in the form of academic, medical, technical and 

administrative training and research facilities; 

 Likewise, they aim to collaborate more effectively with each other for the better use of 

their agriculture and factories, the expansion of their economy, including the review of 

international trade in goods, the improvement of their transport and communications 

facilities and the improvement of their people's living standards; 

 They would like to promote Southeast Asian studies as well as its reputation throughout 

the world 

 Finally, they would also like to maintain close and beneficial cooperation with existing 

international and regional organizations with similar goals and purposes, and explore 

among themselves all avenues for even closer cooperation (ASEAN Secretariat, 2019). 

  

To fulfil those aims mentioned above, all the ASEAN member states have embraced fundamental 

principles in order to successfully achieve their goals. Thus, dependent upon the official website 

of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), the Treaty of Amity and Cooperation 

(TAC) in Southeast Asia singed at the First ASEAN Summit on 24th February 1979 which declared 

that in their relations with one another, the member states should be guided by the following 

fundamental principles: 

 They must have mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial 

integrity, and national identity of all nations; 

 Every state has its right to lead its national existence free from external interference, 

subversion or coercion; 

 There is non-interference in the internal affairs of one another; 

 Resolution of differences as well as disputes by peaceful manner; 

 Renunciation of the threat or use of force; and 

 Effective cooperation among themselves. (ASEAN Secretariat, 2019) 
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3.1 ASEAN Identity and its Member States at a Glance 

 

“The new ASEAN flag represents a stable, peaceful, united and dynamic ASEAN. The colors of the 

flag - blue, red, white and yellow - represent the main colors of the flags of all the ASEAN 

countries. The blue represents peace and stability. Red depicts courage and dynamism. White 

shows purity and yellow symbolizes prosperity. The tens stalks of padi represent the dream of 

ASEAN'S Founding Fathers for an ASEAN comprising all the ten countries in Southeast Asia 

bound together in friendship and solidarity. The circle represents the unity of ASEAN” said 

Christopher Southworth (Horváth, 2019, pp.1). Figure 3 represents the authentic ASEAN flag 

precisely.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: ASEAN's Flag 

Source: crwflags.com 

 

ASEAN consists of ten member countries namely Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, 

Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam as shown in figure 

4 below. It particularly shows where all the members are spatially located in Southeast Asia.  

Figure 7: ASEAN's Flag 

Figure 8: ASEAN member countries 
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Figure 4: ASEAN member countries 

Source: Jagranjosh.com 
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Country Joined 

ASEAN 

Capital 

city 

Area 

(km2) 

Population 

(2018 est.) 

Language(s) Currency Government 

type 

Total 

GDP 

($billion) 

GDP 

per 

capita 

(PPP) 

($) 

Brunei 

Darussalam 

7th Jan 

1984 

Bandar Seri 

Begawan 

5 765 450 565 Malay, 

English 

B$ (Brunei 

Dollar) 

Absolute 

monarchy or 

sultanate 

12.13 78,900 

Cambodia 30th Apr 

1999 

Phnom 

Penh 

181,035 16,449,519 Khmer Riel Parliamentary 

constitutional 

monarchy 

22.09 4,000 

Indonesia 8th Aug 

1967 

Jakarta 1,904,569 262,787,403 Indonesian Rupiah Presidential 

republic 

1,015 12,400 

Laos 23rd Jul 

1997 

Vientiane 236,800 7,234,171 Lao Kip Communist 

state 

16.97 7,400 

Malaysia 8th Aug 

1967 

Kuala 

Lumpur 

329,847 31,809,660 Malay, 

English, 

Chinese, 

Tamil 

Ringgit Federal 

parliamentary 

constitutional 

monarchy 

312.4 29,100 

Myanmar 23rd Jul 

1997 

Naypyidaw 676,578 55,622,506 Myanmar Kyat Parliamentary 

republic 

67.28 6,300 
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Table 2: ASEAN Member States 

Source: Author’s compilation based on the World Factbook in 2017 

The 

Philippines 

8th Aug 

1967 

Manila 300,000 105,893,381 Filipino, 

English, 

Spanish 

Peso Presidential 

republic 

313.6 8,400 

Singapore 8th Aug 

1967 

Singapore 719.2 5,995,991 English, 

Malay, 

Mandarin, 

Tamil 

S$ 

(Singapore 

Dollar) 

Parliamentary 

republic 

323.9 94,100 

Thailand 8th Aug 

1967 

Bangkok 513,120 68,615,858 Thai Baht Constitutional 

monarchy 

455.4 17,900 

Vietnam 28th Jul 

1995 

Hanoi 331,210 97,040,334 Vietnamese Dong Communist 

state 

220.4 6,900 
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Table 1 demonstrates a brief overview of all the ASEAN member states and somehow 

comparatively shows how the countries are different from one to another in terms of when 

becoming ASEAN member, capital city, spatial area, population (2018 estimation), official 

language(s), national currency, government political type, total GDP (Gross Domestic product) in 

2017, and GDP per capita based on Purchasing Power Parity (PPP) in 2017. All the data collected 

from the Central Intelligent Agency or the World Factbook. 

 

Figure 5: The amount of GDP per capita and GDP per capita (PPP) in 2018 819 

Source: Author’s compilation based on WDI, World Bank Database 

 

Figure 5 is divided into 2 parts namely GDP per capita (blue chart) and GDP per capita based on 

PPP (orange chart). As the data released by the World Bank amongst the 10 countries in the region, 

Singapore has the greatest amount of GDP per capita (PPP-$101,352) which also means it has the 

maximum per capita income in ASEAN. Furthermore, this amount is the world’s fourth highest 

per capita income (World Data Atlas, 2019). By this, Singapore is considered as a highly developed 

country in ASEAN. Followed by Brunei Darussalam which has the 2nd highest GDP per capita 

based on PPP ($80,777). It is the world’s fifth highest per capita income (World Data Atlas, 2019). 

On the contrary, Cambodia has the lowest amount of GDP per capita (PPP-$4354). The 2018 GDPs 

per capita based on PPP in other countries stand at $31,698, $19,017, $13,056, $8,935, $7,441, 

$7,434, $6,662 for Malaysia, Thailand, Indonesia, the Philippines, Lao PDR, Vietnam, and 

Figure 9: The amount of GDP per capita and GDP per capita (PPP) in 2018 
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Myanmar respectively. According to this, the ASEAN Secretariat has segmented ASEAN into two 

blocs ASEAN-6 and CLMV. ASEAN-6 is for those countries that are in really good economic 

condition such as Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and 

Thailand. Similarly, CLMV stands for Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam which represents 

those countries that are new members of ASEAN and still have a long way to catch up the other 

six countries (ASEAN-6). 

3.2 ASEAN’s Economy 

 

Over the past decades, ASEAN has made significant economic progress. As shown in figure 6, the 

total combined GDP of all the ten ASEAN member states was valued at roughly $3 trillion in 

2018, positioning ASEAN as the world’s fifth largest economy and third largest in Asia. Only the 

United States ($20.53 trillion), China ($13.89 trillion), Japan (just about $5 trillion), and Germany 

(almost $4 trillion) had larger GDP than the region (ASEANstats, 2019). 

 

Figure 6: Top ten largest economies in the world (US$ trillion), 2018 

Source: Author’s compilation based on WDI, World Bank Database & ASEAN Secretariat, 

ASEANstats database
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Figure 10: Top ten largest economies in the world (US$ trillion), 2018 
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3.2.1 Gross Domestic Product 

 

Gross Domestic Product (GDP) is the value of all the final goods and services produced over a 

given period of time in a region or a country. As shown in figure 7, the total value of ASEAN GDP 

in 2017 has the amount of US$ 2.77 trillion, roughly four and a half times the amount occurred in 

2000 (stands at US$ 620 billion). Similarly, it also demonstrates that the increase in per capita 

ASEAN GDP is kind of closely following the trend towards total GDP. ASEAN GDP per capita 

increased continuously from 2001 until 2008. It is clearly evident that there is a fall which was 

reported in 2009, likely due to the effect of the global financial crisis happened in 2008. However, 

as shown in figure 7, in 2010, ASEAN shows a noticeable improvement in both GDP per capita 

and total GDP, indicating successful recovery from the economic downturn in 2008 in which 

ASEAN’s GDP had been on a positive upward trend from 2000 to 2017.  Then, it was followed 

by another period of growth until it reached $4,308 in year 2017 (ASEANstats, 2018). Figure 7 

provides a short overview of the economy of the ASEAN through a grace period of 18 years (2000 

to 2017) of GDP data both overall and per capita level. 

 

Figure 7: ASEAN GDP total values and per capita, 2000-2017 

Source: ASEAN Secretariat, ASEANstats database

Figure 11: ASEAN GDP total values and per capita, 

2000-2017 
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3.2.2 GDP Growth Rate 

 

Real GDP growth rate is the rate at which a nation's Gross Domestic product (GDP) changes or 

grows from one year to another (The Economic Times, 2020). The real GDP growth rate of 

ASEAN between 2000-2018 has been consistently positive. As of 2018, ASEAN GDP continued 

to grow steadily at an average annual rate of 5.3%. Table 2 indicates the GDP growth rate in each 

one of the ASEAN members. Myanmar is recorded as a country with the highest annual average 

growth rates during the period of 2000-2018 (at 9.8%), followed by Cambodia (7.7%), Laos 

(7.1%), and Vietnam (6.6%). It is clear that the annual average growth rate of GDP in the CLMV 

countries during the period is higher than the ASEAN-6 countries (Brunei Darussalam, Indonesia, 

Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand) (ASEANstats, 2019). 

 

 

 
Table 3: GDP growth rate (%) in ASEAN members between 2000-2018 

Source: ASEAN Secretariat, ASEANstats database  

ASEAN mem  

ber states 

GDP growth rate (%) Annual average 

2000 2005 2010 2015 2018 2000-2018 

Brunei 

Darussalam 
2.9 0.4 2.6 -0.4 0.1 0.8 

Cambodia 8.4 13.6 6 7 7.5 7.7 

Indonesia 5.4 5.7 6.2 4.9 5.2 5.3 

Laos 5.8 7.3 8.1 7.3 6.3 7.1 

Malaysia 8.9 5.3 7.4 5 4.7 5.1 

Myanmar 13.7 13.6 9.6 7 6.8 9.8 

The Philippines 4.4 4.8 7.6 6.1 6.2 5.4 

Singapore 8.9 7.5 15.2 2.2 3.1 5.2 

Thailand 4.5 4.2 7.5 3.1 4.1 4.1 

Vietnam 6.8 7.5 6.4 6.7 7.1 6.6 

ASEAN 6 5.8 7.5 4.8 5.2 5.3 
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Over time, the breakdown of GDP by the three major economic sectors represents shifts in a 

country or region's economic structure. Agriculture, manufacturing and services are the three 

primary sectors. Agriculture consists of farming, forestry, and fishing. While manufacturing 

contains manufacturing, water, gas, and electricity supply, and construction as well as mining and 

quarrying. Additionally, services include government activities, trades, transportation, 

communication, finance, and other private economic activities not producing material or tangible 

goods (ASEANstats, 2019). 

3.2.3 Inflation Rate (%) 

 

Inflation refers to an overall increase in the Consumer Price Index (CPI), which is a weighted 

average of prices for different goods (FocusEconomics Consensus Forecasts, 2019). Figure 8 

clearly illustrates annual inflation rate about consumer prices by ASEAN member states for the 

past 5 years (2014, 2015, 2016, 2017 and 2018). It is precisely evident that the annual inflation 

rate is fluctuating unstoppably and it does not stay consistently.  

 

The annual inflations of Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines were all above 2% 

while Vietnam had its inflation rate at a bit lower than 2% (1.8%), followed by Brunei Darussalam, 

Myanmar, and Singapore experienced negative inflation rates (-0.2, -0.1, and -0.1 respectively) in 

2014. In 2015, Myanmar suffered the highest inflation at 10.3% followed by Indonesia (3.4%) and 

Malaysia at 2.7%. While Laos and Cambodia had roughly 1%, and Vietnam stayed at 0.6% and 

the Philippines at 1.5%. What a surprise is that Brunei Darussalam, Singapore, and Thailand had 

negative inflation rate, -1, -0.6, and -0.9 respectively. In 2016, Myanmar still suffered from the 

highest inflation at nearly 7%. While other countries’ inflations are seen to maintain quite low. In 

2017, Myanmar again has suffered from the highest inflation rate amongst the region made up at 

4%. While other nine countries in the region were still able to maintain pretty low. In 2018, 

Myanmar and the Philippines were the two countries in the region that suffered the most from 

inflation rate (at approximately 7%) while other countries such as Brunei Darussalam (0.1%), 

Cambodia (1.6%), Indonesia (3.1%), Laos (1.5%), Malaysia (0.2%), Singapore (0.5%), Thailand 

(0.4%), and Vietnam (2.7%).  
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According to figure 8, we can see that all the 10 countries in ASEAN have made such a quite good 

progress in terms of annual inflation rate that the inflation rate in each country is decreasing 

continuously year by year and is comparatively stable from one to another even though it is 

fluctuating. 

 

Figure 8: Annual Inflation Rate (%) based on consumer prices from 2014 to 2018 

Source: Author’s compilation based on ASEAN Secretariat 

 

3.3 ASEAN Economic Community and its Vision 

 

The ASEAN Economic Community (AEC) was launched on 31 December 2015 as an outstanding 

project of economic integration between the ten ASEAN countries. It is when all the ten countries’ 

economies became integrated. The AEC is the realization of the region’s end goal of economic 

integration. It envisions ASEAN as a single market and production base, a highly competitive 

region, with equitable economic development, and fully integrated into the global economy (Invest 

in ASEAN, 2019). From the official report of May 2014 by the ASEAN, entitled “Thinking 

Globally, Prospering Regionally” (AEC, 2015), in order to consolidate the economic integration 

of the region the ASEAN countries engaged in a process to transform ASEAN into a real economic 

community by the end of 2015. It originally intended to build as a political alliance to limit the 

spread of communism in Southeast Asia, ASEAN gradually became a diplomatic organization to 
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manage regional issues and expand trade with the inclusion of Cambodia, Laos, Myanmar, and 

Vietnam and their opening to a market economy. In general, it highlights harmonious relations and 

mutual respect for national sovereignty, however ASEAN countries have also expanded trade 

significantly through quite ambitious economic treaties and free trade agreements for Southeast 

Asia. Moreover, ASEAN leaders have now embarked the Southeast Asian association to the next 

step of economic development, which will also eventually bring the Southeast Asian peoples closer 

(ASEAN Up, 2019). 

By achieving on the first AEC blueprint from 2008 to 2015 based on the AEC Factsheet, ASEAN 

is still pursuing deeper and broader integration. To guide the next phase of the ASEAN economic 

integration’s journey over the following 10 years from 2016 to 2025, the AEC Blueprint 2025 was 

conducted by the ASEAN leaders at the 27th ASEAN Summit in 2015 in the capital city of 

Malaysia, Kuala Lumpur. The AEC vision is one of regional economic integration in establishing 

ASEAN as a single market, with the free flow of trade and investment across all the 10 member 

states. Under the new Blueprint, a stronger AEC is envisioned by 2025 with the following 5 

characteristics: 

(a) A Highly Integrated and Cohesive Economy: The goal is to promote the seamless flow of 

goods, services, capital, investment, and skilled labor within ASEAN in order to strengthen 

ASEAN's trade and production networks and to build a more integrated market for its companies 

and consumers.  

(b) A Competitive, Innovative, and Dynamic ASEAN: measures include those that contribute to 

the region's competitiveness and productivity by ensuring a level playing field for all companies 

through successful competition policy, fostering information development and security, deepening 

ASEAN participation in global value chains, and enhancing relevant regulatory frameworks and 

overall regulatory practice and regional coherence.  

(c) Enhanced Connectivity and Sectoral Cooperation: this includes cooperation to improve 

transportation economic connectivity; telecommunications; e-commerce; nutrition, agriculture, 

and forestry; tourism; health care; minerals; science and technology; and energy sectors, as well 

as further development and cooperation in key sectors that complement existing efforts to create 

an integrated and sustainable economic zone. 
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(d) A Resilient, Inclusive and People-Oriented, People-Centered ASEAN: measures include 

strengthening the role of micro, small and medium enterprises, partnerships with the private sector, 

and narrowing the development gap. 

(e) A Global ASEAN: ASEAN will work towards further integrating the ASEAN Economic 

Community into the global economy, and promote complementarities and mutual benefits for 

ASEAN through its global engagements (ASEAN Secretariat, 2020). 

3.4 ASEAN Economic Integration as a Joker Face 

 

Political-Security Community, Economic Community, and Socio-Cultural Community are the 

three community pillars that tie all the ASEAN member states together and create the ASEAN 

Community 2015. Its launch in 2015 marks a historic milestone and the culmination of the 

resilience and dynamism of ASEAN throughout a journey of over half a century, and signals to 

the world how far and how well the ASEAN member states have come together as one single 

nation. ASEAN countries throughout the region realize that economic integration has a crucially 

important role in their countries (ASEAN Secretariat, 2015). However, I reckon that everything 

has both pros and cons. Likewise, I think there is no argue that ASEAN economic integration has 

multiple faces as a joker face, both positive (happy) and negative (scary or serious). The integration 

will bring extraordinary economic opportunities, and several problems will also emerge in the 

meantime to its members. The occurrence of ASEAN economic integration is influencing some 

people with fear. While their concerns are understandable and true about this integration, it is 

agreed and believed that its advantages outweigh its costs. The question on economic integration 

is about who will be benefited or lost from the integration? It is estimated that less developed 

countries such as Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam are likely facing more challenges rather 

than opportunities than the ASEAN-6 countries since their economies are not ready for full 

economic integration (Amnath, 2014). 

 

To elaborate the above question in detail, the following context will be illustrating what are the 

benefits as well as challenges of the ASEAN economic integration to all its members, in particular 

the four less developed countries namely, Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam.
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3.4.1 The Merits of ASEAN Economic Integration 

 

In the literature on this subject, the discussion of whether the economic integration of ASEAN has 

been beneficial is contentious. Authors have been split on a variety of topics, ranging from whether 

integration has been accomplished to whether the association has managed to mitigate the negative 

effects of economic shocks. Notwithstanding, disagreement over the economic success of ASEAN, 

it is generally agreed that the association has fostered a strong and clear regional identity among 

its members (Varua et al., 2010). For example, a study carried out by Hussey in 1991 titled 

Regional development and cooperation through ASEAN noted that although ASEAN has had 

limited success in promoting economic cooperation, however, it has been effective in curbing 

outbursts of intra-regional hostility between member states prior to the launch of the community. 

Another study also agreed with Hussey that the region has been much more successful in the 

political arena than in generating economic cooperation between its members (Kurus, 1993 and 

Hussey, 1991). Thus, it cannot be overlooked that greater political and diplomatic cooperation has 

led, both directly and indirectly, to economic gains within the region.  

As mentioned previously, there are abundantly precious benefits of economic integration in 

ASEAN when all the 10 ASEAN countries in particular ASEAN as a whole successfully fulfil 

their commitments. Under the aims of the ASEAN Economic Community (AEC) towards the 

economic integration mentioned above, ASEAN would become a single market and production 

base, a highly competitive region, with equitable economic development and fully integrated into 

the global economy which are basically the 4 core pillars of the ASEAN Economic Community 

(AEC). From the 4 backbones of the AEC, all the ten member states of ASEAN are able to acquire 

countless benefits as well as advantages from the economic integration of ASEAN. 

A. Single market and production base 

Theoretically, free trade maximizes welfare as it accelerates specialization on the basis of 

comparative advantage. This, in turn, results in lower cost imports. Furthermore, gains from trade 

may exist if domestic production is displaced by cheaper intra-regional products or so-called trade 

creation which is the increase in consumer surplus and economic welfare from joining in such an 

economic integration (Economicshelps, 2020 and Shaikh, 2014).  
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As demand for extra-regional imports decreases, trade diversion can also lead to an improvement 

in trade conditions for the integrated zone (Varua et al., 2010). For instance, Winter and Chang 

(2000) defined and discussed that the membership of Brazil in MERCOSUR was accompanied by 

a substantial decrease in the relative prices of non-member imports. While this clearly benefits 

regional members, any economic gain is at the expense of countries in extra-region. 

 

Similarly, the ASEAN Secretariat claims that the implementation of the AEC Blueprint 2015 has 

been substantively achieved in many areas, including in facilitating trade, eliminating tariffs, 

liberalizing and facilitating investment, advancing the services liberalization agenda, and 

facilitating skilled labor mobility (ASEAN Secretariat, 2019). Once ASEAN Economic 

Community (AEC) is recognized, ASEAN will be characterized by free flow of goods, free flow 

of services, free flow of investments, free flow of capital and free flow of skill labor in the phase 

of turning ASEAN into a single market and production base (Invest in ASEAN, 2019). 

 

The only clear success that ASEAN can claim is the reduction of tariffs among member countries. 

Since the implementation of the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) agreement as part 

of the AFTA in the 1990s, tariff rates on about 99% of AFTA countries’ product items have been 

reduced to zero (McKinsey, 2014 and Pangestu et al., 2015).  

 

The new ASEAN member countries such as Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam have 

reduced their tariffs to the range 0%–5% for 93% of their product items. Consequently, average 

CEPT tariff rates in ASEAN countries now stand at 0.04% for the original ASEAN members like 

Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand and 1.33 percent 

for CLMV (Shown in figure 9). 
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Figure 9: Average Common Effective Preferential Tariff rates in ASEAN countries, 2000–2013 

Source: ASEAN Tariff Database 

 

Free flow of goods is one of the principal means by which the aims of a single market and 

production base can be achieved. A single market for goods will also facilitate the development of 

production networks in the region and enhance ASEAN’s capacity to serve as a global production 

center or as a part of the global supply chain. Moreover, through ASEAN Free Trade Area (AFTA), 

ASEAN has achieved significant progress in the removal of tariffs. However, free flow of goods 

would require not only zero tariffs but the removal of non-tariff barriers as well. In addition, 

another major component that would facilitate free flow of goods is trade facilitation measures 

such as integrating customs procedures, establishing the ASEAN Single Window, continuously 

enhancing the CEPT, Rules of Origins (ROOs), and harmonizing standards and conformance 

procedures. Also, the Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area (CEPT-

AFTA) Agreement will be reviewed and enhanced to become a comprehensive agreement in 

realizing free flow of goods and applicable to ASEAN needs for accelerated economic integration 

towards 2015. Additionally, elimination of tariffs. Tariffs on all intra-ASEAN goods will be 

Figure 13: Average Common Effective Preferential Tariff rates in ASEAN countries, 

2000–2013 
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eliminated in accordance with the schedules and commitments set out in the CEPT-AFTA 

Agreement and other relevant agreements or protocols (ASEAN Secretariat, 2008). 

Free flow of services is one of the important elements in realizing ASEAN Economic Community, 

where there will be substantially no restriction to ASEAN services suppliers in providing services 

and in establishing companies across national borders within the region, subject to domestic 

regulations. Liberalization of services has been carried out through rounds of negotiation mainly 

under the Coordinating Committee on Services (CCS). Negotiation of some specific services 

sectors such as financial services and air transport are carried out by their respective Ministerial 

bodies. In liberalizing services, there should be no back-loading of commitments, and pre-agreed 

flexibility shall be accorded to all ASEAN member countries. In facilitating the free flow of 

services by 2015, ASEAN is also working towards recognition of professional qualifications with 

a view to facilitate their movement within the region (ASEAN Secretariat, 2008). In addition, the 

ASEAN Economic Community Blueprint has established clear liberalization targets to 

substantially remove all restrictions on trade in services for four priority service sectors: tourism, 

air transport, health care, and e-ASEAN (information and communication technologies) in the 

latter by 2010 and all other sectors by 2015. The progressive liberalization mileposts are portrayed 

by a steady rise in ASEAN equity participation in various service sectors (Tangkitvanich et al, 

2018). 

Free flow of investment is a free and open investment regime which enhances ASEAN’s 

competitiveness in attracting Foreign Direct Investment (FDI) as well as intra-ASEAN investment. 

Sustained inflows of new investments and reinvestments will promote and ensure dynamic 

development of ASEAN economy. It further provides enhanced protection to all investors and 

their investments to be covered under the comprehensive agreement. Through this, ASEAN will 

have more transparent, consistent and predictable investment rules, regulations, policies and 

procedures. Moreover, this free flow of investment promotes awareness of ASEAN as an 

integrated investment area and production network. It establishes progressive liberalization of 

ASEAN member countries’ investment to achieve free and open investment (ASEAN Secretariat, 

2008). 

Free flow of capital is the concept of free flow of capital allows great capital mobility and 

strengthens ASEAN capital market development and integration to flow in the region (ASEAN 
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Secretariat, 2008). For example, the stock market, the bond market will be more integrated and 

particularly, money can flow more freely. 

Free flow of skilled labor allows for managed mobility or facilitated entry for the movement of 

natural persons engaged in trade in goods, services, and investments. According to the prevailing 

regulations of the receiving country, ASEAN is working to facilitate the issuance of visas and 

employment passes for ASEAN professionals and skilled labor who are engaged in cross-border 

trade and investment related activities (ASEAN Secretariat, 2008). This allows ASEAN citizens 

to work freely and legally in the region. 

B. Competitive economic region 

The region needs to stress the efficiency of its production and export potential, as well as the free 

competition within its borders. This leads market policy's main objective is to foster and promote 

a culture of fair competition and it also raises the awareness of intellectual property rights (ASEAN 

Secretariat, 2008). 

C. Equitable economic development 

The economic integration of ASEAN helps accelerate the pace of SME development in ASEAN 

member states. It also enhances the competitiveness and dynamism of ASEAN SMEs by 

facilitating their access to information, market, human resource development and skills, finance as 

well as technology. In addition, it strengthens the resilience of ASEAN SMEs to better withstand 

adverse macroeconomic and financial difficulties, as well as the challenges of a more liberalized 

trading environment and more importantly than that it increases the contribution of SMEs to the 

overall economic growth and development of ASEAN as a region. Furthermore, given the different 

levels of development among ASEAN member states, there arises the need to ensure the deepening 

and broadening integration of ASEAN is accompanied by technical and development cooperation 

to address the development divide and accelerate the economic integration of the less developed 

ASEAN member countries (CLMV) so that the benefits of ASEAN integration are shared and 

enjoyed by all ASEAN member countries. This would allow ASEAN member countries to move 

in a unified manner (ASEAN Secretariat, 2008). Regarding this, other researchers also maintain 

and express that once ASEAN has achieved success in its primary objective of developing 

economic integration and cooperation, the merits of the integration is shared by all the ASEAN 

members (Buszynski, 1987 and Denoon et al., 1999). 

D. Fully integrated region in the global economy 
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In this phase, this typical “fully integrated region in the global economy” pillar encourages 

ASEAN countries in particular ASEAN to not be isolated but to become an integrated part of the 

global economy. ASEAN operates in an increasingly global environment, with interdependent 

markets and globalized industries in order to enable ASEAN businesses to compete internationally, 

to make ASEAN a more dynamic and stronger segment of the global supply chain and to ensure 

that the internal market remains attractive for foreign investment (ASEAN Secretariat, 2008). 

 

3.4.2 The Demerits of ASEAN Economic Integration 

 

The benefits and costs of economic integration are often debated. While the benefits of lower trade 

barriers between economies in a given area are extensive, the cost can be dreadful, especially for 

the region's smaller economies such as the CLMV countries. Hussey (1991) states that the more 

economically developed members usually profit from trade liberalization but could hinder 

development in the less developed nations. Thus, trade liberalization may not be in the best interest 

of all of its members in the region that involve countries at different stages of growth. 

 

Despite all the marvelous benefits mentioned in the previous section, the economic integration of 

ASEAN also encounters some challenges which involve higher costs of implementing economic 

integration across such economically and culturally diverse countries. As we all know, ASEAN is 

an economic region with a variety of economic development patterns. The majority of ASEAN 

countries are classified as low middle-income countries (CLMV), whereas a few are positioned 

better economically (ASEAN-6) which leads to an existing gap in income inequality among some 

ASEAN countries. Moreover, several ASEAN countries are experiencing high rates of inflation. 

This could lead to differences in price levels and unequal purchasing power across ASEAN 

member countries, enabling several countries to buy more goods from another member country. 

In addition, different inflation levels could result in different investment levels. This could 

unintentionally lead to economic losses in some sectors and industries and some workers in less 

economically stable countries considering moving to more economically prosperous member 

states. Furthermore, the ten ASEAN countries also have a high degree of political and socio-

cultural diversity that threatens economic integration. ASEAN member states have different 

degrees of capital market growth and financial regulations. Some of the ASEAN member 
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countries, especially the CLMV countries do not have the appropriate financial sector regulation 

and infrastructure necessary for the integration process so we can expect that there will be several 

challenges associated with financial services liberalization, capital market development, an 

eventual ASEAN currency cooperation and capital account liberalization (Ramirez et al., 2016).  

Additionally, the free flow of skilled labor can cause ASEAN to become more competitive due to 

the diversity in the region in the field of labor market. This can also lead to migration and those 

who are incapable enough, their jobs can be taken.  

 

Venables (2000) conducted a study on demerits of ASEAN economic integration titled 

International trade: regional economic integration, stated in his concept that as a consequence of 

economic integration which leads to trade liberalization, adjustments in tariffs result in a reduction 

of government tariff revenue. In developing countries where tariff income constitutes a large 

portion of government income, this cost can be serious. He cites the example of Cambodia, which, 

prior to its entry into ASEAN, derived 56 percent of its total tax revenue from customs duties and 

similar case like in Laos, Myanmar, and Vietnam. 

 

Furthermore, Sotharith (2008) found that there is concern that integration may also expand the 

gaps in development between individual member countries and between each country's regions. 

The ASEAN enlargement process has further widened existing development gaps in progress. If 

these regional development disparities continue to expand, regional integration progress in the 

CLMV could be slowed by them.  

 

In the following literature, let me take this opportunity to point and discuss how ASEAN ought to 

bridge the development gap, which exists in the CLMV countries.  
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4. Narrowing the Development Gap 

 

Development gaps happen when there is a disparity between countries or regions in either per 

capita income or other social development (Sarin et al., 2011). Other researchers also maintain that 

development gaps generate differences among ASEAN members in integration process skills. 

Within and outside ASEAN, the least developed countries run the risk of obtaining only minimum 

benefits from integration because they are unable to take advantage of the benefits and benefits of 

trade liberalization (Giang et al., 2004).  

 

Likewise, from the mid-1990s, when the CLMV countries became members of ASEAN, there 

were already economic inequalities within and between the six older members. Economic 

inequality, viewed as a hindrance to economic integration, raising concerns about difficulties 

emerging from and now moving from a two-tiered regional structure to a three-tier regional 

structure that includes high, middle and low-income countries. The Organization for Economic 

Co-operation and Development (OECD) (2013) also examines that the development differences 

and disparities in ASEAN, particularly between the well-off, more highly developed group of 

countries or the old members (ASEAN-6) and the more recent, less developed member countries, 

or the new members of ASEAN (CLMV).  

 

Due to the diversity of the ten ASEAN countries, it is, however, agreed that narrowing economic 

development gaps as well as social disparities between countries in the region are key challenges 

facing in ASEAN. Through this, ASEAN member states differ from one to another in their levels 

of political systems, investment environment, economic structure, as well as development 

(Pheakdey et al., 2016).  

 

Because of the regional economic divide and the impact of globalization's unevenly distributed 

benefits, ASEAN may not be able to successfully advance its economic integration effectively and 

there is great concern that the grouping may become irrelevant in the global economy. The CLMV 

countries have also recognized that if they do not want to be left behind, they must progressively 

and steadily integrate their economies with those of the older members. If the development gap 

persists and grows, it is certain that ASEAN member states will face further difficulties going 
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forward together. As such, in order to ensure successful economic integration, ASEAN has agreed 

to assist its less-developed new members to achieve their economic potential. In exchange, this 

will better prepare ASEAN to confront the increasingly serious economic headwinds of global 

competition. In the meantime, the less developed members will also be able to reap the benefits of 

the economic integration process of ASEAN more fairly compared to the more developed 

members and thereby ensure that the over 600 million inhabitants of the group share prosperity 

(Pou, 2013). 

 

Sarin and Madaan (2011) carried out a study on the development gaps in ASEAN community. The 

study’s main objective was to determine the gaps between the CLMV countries and the ASEAN-

6 and define what are the main gaps that tend to happen in occurring with the association by using 

the “4-I” approach namely, Income gap, Infrastructure gap, Integration gap and Institutional gap. 

The study found out that ASEAN is facing a paradox as it is turning itself into an ASEAN 

community. Their research further showed that the revenue gap, the infrastructure gap, the 

integration gap, and the organization gap are key determinants in shaping the potential outcome of 

ASEAN 's current integration and community building process. They then concluded that focusing 

on regional institution building and caring for the most vulnerable as the “new ASEAN way’ of 

bridging the development gap in the regional area and move towards a sustainable ASEAN 

community in the future. 

 

Nesadurai along with her co-researcher, Helen, (2003) state that once due consideration is not 

given to socio-economic differences between and within ASEAN members, the potential benefits 

of the ASEAN integration process cannot be realized. From this point of view, it is very important 

for ASEAN members to define a clearer strategy to bridge these gaps by developing appropriate 

regional institutions and rules to turn ASEAN from a system of intergovernmental cooperation 

into a regional organization, including closer ASEAN financial and monetary cooperation. 

 

Under the AEC blueprint 2015, the phase of single market and production would deepen the 

relationships between each member, generate more competition, disseminate industry, skills and 

labor flows, and make the institutional mechanisms of the ASEAN stronger. ASEAN is also 

strongly committed to regional integration, with particular emphasis on narrowing the gap in its 
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members' growth. In this context, the ASEAN Integration Initiative (IAI) Work Plan to Reduce 

the ASEAN Development Gap was adopted to help new member states reduce their own 

development gaps and accelerate regional economic integration, encourage inclusive economic 

development and help alleviate poverty in the CLMV (AECF, 2011 and Sotharith, 2008). 

 

5. Summary of the Literature Review 

 

To reiterate some of the major and important points that have been hitherto raised in this chapter, 

the current study considers that ASEAN as a whole as an association with regional stability, 

solidarity, security, political, educational, and sociocultural community which promote economic 

growth in the region. Due to the fact that ASEAN has grown this strong, all of the ASEAN member 

countries have been thriving so hard through many ups and downs in order to maintain the 

association’s prosperity in ensuring that the achieved outcomes of the integration are shared and 

enjoyed by all the members throughout the community and to keep growing. However, it seems 

that there is still a long way for ASEAN to go and achieve more of its goals and visions for the 

sake of the community as well as ASEAN individual countries because of the diversity of the ten 

ASEAN countries which leads to the concept of narrowing the development gap. By taking actions 

into this concept, it helps ASEAN to not overlook in the condition of the new member countries 

with less development than the old members so that there is a fair equitable economic development 

in the entire community. 
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III. RESEARCH METHODOLOGY 

1. Introduction 

 

This chapter explains the methodology used for collecting data for the research. This 

methodological section is the core pillar of the present study, it provides an overview of the data 

and analytical tools used to test the research hypotheses. Moreover, it presents a description of the 

research and study area. The parts in this chapter elaborate the way in which the scientific work 

has been combined together to formulate this research. In this chapter, there are three fundamental 

aspects such as method of data collection, research approach, and theoretical framework to 

consider in which the details are as described down below. 

2. Method of Data Collection and Research Instruments 

 

For the purpose of this research, secondary data is used as the source of data collection. The data 

was gathered through previous researches, reports, textbooks, academic articles, journals, news, 

and charts. Furthermore, the majority of the secondary data used in this research are from the 

ASEAN Statistical Yearbook 2019. Most of the data compiled were retrieved from the internet. 

 

In this study, the grouping of ASEAN countries will be brought and discussed based on the total 

intra-ASEAN trade in goods (intra-ASEAN import in goods and intra-ASEAN export in goods), 

and total intra-ASEAN FDI (intra-ASEAN FDI inflows and intra-ASEAN FDI outflows) (data 

compiled from ASEAN Statistical Yearbook 2019). Thus, K-means cluster analysis in the 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) is used in segmenting as well as fusing ASEAN 

countries in this research. In addition to this analysis, data such as GDP per capita (PPP) (data 

retrieved from World Bank Database), Human Development Index from year 2009-2018 (data 

collected from ASEAN Statistical Yearbook 2019), Transparency International’s Corruption 

Perception Index 2018 (data compiled from the Transparency International website), and Global 

Competitiveness Index 2018 of ASEAN countries (data retrieved from the Global Competitiveness 

Index Report 2018) are used along with the above data to support the finding. 

 

For further findings, the steps of this research stage are determined as follows, define input data 

and output used 10 years historical data which from 2009-2015 (before the economic integration 
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officially launched) and 2016-2018 (after ASEAN countries’ economies became integrated). The 

input data are the trade relevant data such as intra- and extra-ASEAN trade, ASEAN trading 

partners, and the proportions of intra-ASEAN imports and exports (calculations and compilation 

of data based on ASEAN Statistical Yearbook 2019). By using descriptive statistics to simply 

describe both performance and movements of ASEAN countries trade, in particular CLMV 

members, it leads to achievement of the present study.  

For the sake of the research, TREND in Excel is used to determine the impact of AEC on CLMV 

countries. This analytical tool helps researcher to identify underlying patterns in the past, current 

data movements and project future behavior. The function of Trend is something that represents 

the current or past days. It shows us how over time data evolves. Moreover, it is an upward or 

downward movement in the development of a metric over time. It is beneficial for future success 

forecasts, and a clear, observable way to track researcher’s progress towards their objectives 

(Cheusheva, 2020). The input data of Trend analysis in this study are GDP per capita PPP (World 

Bank Database), intra-ASEAN exports and imports, and intra-ASEAN FDI inflows and outflows. 

3. Research Approach 

 

There are three fundamentally key approaches to data analysis in the present study, namely, 

qualitative, quantitative, and mixed approach. To understand concepts, opinions, or experiences, 

qualitative research involves collecting and analyzing non-numerical data (e.g., text, video, or 

audio). It can be used to gather in-depth insights into an issue or create fresh research ideas 

(Bhandari, 2020a). While quantitative method is the opposite of qualitative method. It is the 

method of numerical data collection and analysis. It can be used for identifying trends and 

averages, making forecasts, evaluating causal associations, and generalizing outcomes to larger 

populations (Bhandari, 2020b). Mixed approach is the combination of the two (qualitative 

approach and quantitative approach). 

 

For the purpose of this study, mixed approach is used for the analysis. The main focus is about 

values of intra-ASEAN trade, FDI flows, and GDP per capita (PPP), so some quantitative data will 

be used to describe the past condition of ASEAN’s economy in trade, specifically, CLMV’s. 

Hence, the numerical source will be presented as well as evaluated in line with the research 
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hypotheses. At the same time, qualitative source is needed to analyze future trends of CLMV 

whether it is the cost or benefit in terms of this economic integration. Furthermore, the mixed 

approach will be examined next to data analysis is essential to the theoretical framework of the 

study. 

4. Theoretical Framework 

 

Theories are crucial analytical tools that researchers use to carry out academic studies. A theory of 

research provides researchers to make relations between the abstract and the concrete; the 

theoretical and the empirical; statements of thought and observational statements, which allows 

them to test a given and certain hypothesis (Sunday, 2013). The theory used in this research is 

SWOT analysis, acronym for Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats analysis. It is a 

strategic analysis tool that helps researchers to analyze the internal and external variables that may 

influence their organization, project or business venture. In an easy-to-understand 4-box layout, 

SWOT analysis, also known as SWOT Matrix, organizes the strengths, weaknesses, opportunities 

and threats identified (MindTools, 2020). Frue (2016) published that although SWOT analysis 

focuses on addressing strengths, weaknesses, opportunities, and threats in business. It can be also 

applied to assess an organization or used to evaluate specific countries. 

 

SWOT analysis of CLMV countries is an examination of both internal and external factors that 

impact these countries and their strategies positively or negatively. The internal factors are 

strengths and weaknesses while the external factors are opportunities and threats. This SWOT 

analysis provides CLMV countries a clear picture of the situation in which it operates and helps 

them identify which strategies to pursue. By recognizing the strengths, it allows them to examine 

themselves why they are working and look at how they can keep it going or make their countries 

an even stronger power. While pinpointing weaknesses enables them mitigate damage, build a plan 

(exterminate, decrease, or alter) and watch the results of their plans over a period of time. 

Furthermore, by reassessing their strengths, they can determine a strategy to link the power to the 

chance and somehow analyze the potential outcomes. Lastly, by exploring factors which could 

threats their countries, they can list them related to urgency and address how strengths could reduce 

threat results. 
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IV. DATA ANALYSIS 

1. Introduction 

 

This section explores the process of collecting and organizing data in order to draw helpful and 

useful conclusions. The process of this section uses analytical and logical reasoning to gain 

information and knowledge from the data. For the sake of this research, the main aim of this section 

is to find meaning in data such that informed decisions can be taken using the derived information 

along with the support of other researchers’ findings. 

2. CLMV Countries are Behind Other ASEAN Members 

 

Before delving into this section, I would like to recall that the 10 ASEAN countries are typically 

divided into two categories: new members (Cambodia, Myanmar, Laos and Vietnam) and old 

members (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand). 

This dichotomy is focused on the idea of the time that the members joined the association; 

however, the classification is simply based on the degree of economic growth.  

 

To determine whether there is a natural grouping of countries presents within the ASEAN 

countries, a K-means cluster analysis has been carried out to group the ten ASEAN countries. The 

calculations have been performed by Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). At each 

point of the study, this software recognizes which countries are fused together by intra-ASEAN 

exports of goods, intra-ASEAN imports of goods, intra-ASEAN FDI by source country (FDI 

outflows), and intra-ASEAN FDI by host country (FDI inflows) indicators in 2018. 

 

Before analyzing the K-means clustering ASEAN countries, it is important to highlight a few of 

the basic driving factors for international trade as well as ASEAN trade in the region. In domestic 

trade, economic agents tend to take advantage of the economic activities which they often carry 

out in foreign trade. The goal of every nation that trades is to benefit from that trade. Krugman 

(1991) revealed that in addition to profit-seeking motives, the key explanation for foreign trade is 

that trading countries vary from each other. In order to reach economies of scale, countries carry 

out trade in order to gain benefits. For countries that are members of such integration, ASEAN 

economic integration in a region has many advantages, such as fostering economic efficiency in 
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an economic area, facilitating the development of local manufacturing, and growing trade benefits 

due to improved trading conditions. ASEAN trade in the region is useful in meeting each member's 

needs as well as seeking revenues to boost state revenue. There are several factors driving this 

regional trade since it is quite similar to international trade for its members due to the interactions 

between the member countries, Afrimayani and his co-workers (2019) found a few international 

trade driving factors as follows. 

 

Awareness and Technology Utilization: if a nation depends on and uses good science and 

technology, quality of goods or services will definitely increase the quantity of production much 

more than other nations. In a short period of time, countries that use information and technology 

will undoubtedly have advanced technology systems and machines in the production of large 

amounts of products or services. This would save production costs, of course, and time savings as 

well. 

 

Another driving factor behind the occurrence of international trade is Different Natural Resources 

Availability. Each nation has distinct geographical conditions that lead to differences in the wealth 

of natural resources. Therefore, depending on natural resources owned by their respective 

countries, each country has differences in the production of products or services. This will affect 

the international trade of a member or what is also referred to as export activities. 

 

Trends and lifestyle can also be one of the driving factors. There are people, for instance, who 

prefer fashion items that are well-known abroad rather than domestic products. If so many 

individuals have a similar trend, the style will become a requirement and sought after by many 

individuals. The country wants, therefore to import these fashion items from abroad. 

 

One of the factors driving a country to carry out international trade is market expansion and profit 

expansion. There will be benefits and drawbacks when talking about trading. Making profit is the 

primary objective of international trade in a country. Therefore, many producers take the risk of 

manufacturing a lot of goods to be imported or exported to other countries so that their names are 

known and more profit is earned. 
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In general, a country generates goods on a large scale because there are other factors that facilitate 

the production of excess goods. Producers in the country tend to sell their goods to a wider market 

in order to prevent losses due to excess items. On the other hand, if a country has a commodity 

shortage due to many factors that do not help development, the country needs imported products 

from foreign countries of course. Thus, pluses and minuses of products can be a factor that drives 

international trade. Every producer must know their financial management very well in order to 

prevent losses. Furthermore, they should know the financial management plan of the organization 

they work at thoroughly well before starting the business (Afrimayani et al., 2019). 

 

The overall intra-trade of ASEAN countries has unique characteristics and country-to-country 

diversity. The clear similarity of some countries' total intra-trade should be viewed as one category 

with the same overall intra-trade conduct. Cluster analysis is used here in this study to group 

ASEAN countries into groups which have intra-ASEAN imports, intra-ASEAN exports, intra-

ASEAN FDI inflows, and intra-ASEAN FDI outflows in common based on similarity or 

dissimilarity between ASEAN members. Table 3 illustrates the final cluster centers of K-means 

cluster analysis based on the intra-ASEAN trade of goods and intra-ASEAN FDI flows both 

inflows and outflows. Intra-ASEAN trade in goods is the total exports of each member state to the 

other member states and also the total imports of each member state from other member states in 

goods. Likewise, intra-ASEAN FDI inflows is the total FDI inflows of each member state from 

the other member states and intra-ASEAN FDI outflows is the total FDI outflows of each member 

state to the other member states. By using K-means, I aim to divide 10 observations into 3 clusters 

in which each observation belongs to the nearest mean cluster (cluster centers or centroid clusters), 

serving as the cluster prototype (See Table 3 below). Table 3 further shows that the first cluster 

consists of pretty low centroid clusters US$ 967.7 million, US$ 286.6 million, US$ 7758.4 million, 

US$ 13774.1 million for intra-ASEAN FDI inflows, outflows, intra-ASEAN exports and imports 

of goods respectively. While second cluster contains quite high cluster centers in terms of intra-

ASEAN FDI inflows, outflows, intra-ASEAN exports and imports of goods at US$ 3394.6 million, 

US$ 16022.9 million, US$ 121903.5 million, and US$ 78525.7 million respectively. Finally, the 

third cluster includes medium level of centroid clusters with intra-ASEAN FDI inflows, outflows, 

intra-ASEAN exports and imports of goods at US$ 4662.5 million, US$ 1795.1 million, US$ 

59336 million, and US$ 47699 million sequentially. 



  

 

843 

 

 

Table 4: Final Centroid Clusters of the Variables (US$ million) in 2018 

Source: Author’s compilation based on K-means cluster analysis with SPSS 

 

Source: Author’s Compilation data based on ASEAN Statistical Yearbook 2019 

 

Table 4 above clearly elaborates how SPSS software used K-means cluster analysis to partition 10 

ASEAN countries into 3 clusters dependent upon the intra-ASEAN FDI inflows, outflows, intra-

ASEAN exports and imports data. From Table 4, Cluster 1 contains 6 countries namely Brunei 

Darussalam, Cambodia, Laos, Myanmar, the Philippines, and Vietnam. This cluster represents a 

fairly low intra-ASEAN FDI inflows, outflows, exports, and imports compared to other ASEAN 

Final Cluster Centers 

 
Cluster 

1 2 3 

Intra-ASEAN FDI inflows 967.7 3394.6 4662.5 

Intra-ASEAN FDI outflows 286.6 16022.9 1795.1 

Intra-ASEAN exports 7758.4 121903.5 59336.0 

Intra-ASEAN imports 13774.1 78525.7 47699.0 

Table 5: K-means Cluster Analysis and Variables (US$ Million) in 2018 
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members. While Singapore is solely remaining in Cluster 2 which represents a high enough intra-

ASEAN FDI inflows, outflows, exports, and imports among other ASEAN countries and 

ultimately, Cluster 3 consists of Indonesia, Malaysia, and Thailand. Cluster 3 has medium intra-

ASEAN FDI inflows, outflows, exports, and imports. 

 Table 6: Brief Cluster Analysis Result  

 

Source: Author’s 

Compilation used SPSS  (data collected in 2018 from ASEAN Statistical Yearbook 2019) 

According to the K-means cluster analysis shown in the above tables, it statistically shows that 

Brunei Darussalam and the Philippines belong in the same group with Cambodia, Laos, Myanmar, 

and Vietnam, Cluster 1 (the lowest cluster).  

 

However, according to the clustering of Southeast Asia countries based on time series data of total 

trade was studied by Afrimayani, Ahmad, Yozza, Deviato (2019), they used hierarchical cluster 

method for time series data of total trade to group ASEAN member states into three clusters with 

characteristics and similarities to the total trade in goods annually from 2008-2017. This total trade 

in goods value includes both intra-ASEAN trade in goods (intra-ASEAN imports and intra-

ASEAN exports) and extra-ASEAN trade in goods (extra-ASEAN exports and extra-ASEAN 

imports). By using descriptive analysis to describe the movement of total trade in goods between 

ASEAN nations and hierarchical cluster analysis, they found that the first cluster consisted of 

Brunei Darussalam, Indonesia, Singapore, Malaysia, and Thailand, which, among other ASEAN 

countries, had a reasonably large total trade. The Philippines consists of the second cluster. In 

addition, Cambodia, Vietnam, Laos, and Myanmar make up the third cluster. Compared to other 

ASEAN countries, the second cluster has medium total trade and the third cluster does have low 

Clustered Countries 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Brunei Darussalam 

Cambodia 

Laos 

Myanmar 

The Philippines 

Vietnam 

Singapore 

Indonesia 

Malaysia 

Thailand 



  

 

845 

 

total trade. This shows that CLMV countries are in a low group and still have to improve 

themselves in boosting their development in trade in goods. Figure 10 represents a dendrogram for 

ASEAN member states clustering based on data time series of total trade in goods for a grace 

period of 10 years (2008-2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10: Dendrogram of Hierarchical Cluster Analysis 

Source: Afrimayani et al., 2019 

 

To assess growth in countries all over the world, economists use social, economic and political 

indicators. Developed countries have higher living conditions than countries which are less 

developed. Giang and his co-authors (2004) maintained that development covers a range of aspects 

that are tools for achieving the ultimate aim of human development, from economies, politics, 

culture, education, and community health to the environment. The Human Development Index 

(HDI) was introduced by UNDP (2020) and is now widely used as an indicator of socio-economic 

development. This index consists of longevity, schooling, and living conditions and is a simple 

average of three indexes. Therefore, the concept of differences in development and growth is 

multifaceted and varies over time. According to the United Nations, Cambodia, Laos, Myanmar, 

and Vietnam are classified as less developed countries (UNC, 2020). To delve into what factors 

that indicate CLMV countries are still behind other ASEAN members, here we shall revisit the “4-

I” approach (Income, Infrastructure, Integration, and Institutional gaps) that was studied by Sarin 

and Madaan (2011). Within this approach, they introduced five different gaps which signify that 

CLMV are beyond other ASEAN countries. 

Figure 14: Dendrogram of Hierarchical Cluster Analysis 
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2.1 Income Gap 

 

Economies that are increasingly rising have a greater chance of increasing the income of their 

population. GDP, per capita GDP, and poverty level are the most common indexes. Income gaps 

can also be seen from the viewpoint of human development, with the HDI and its Gender-Related 

Development Index (GDI) being the most prominent and detailed. The imbalances among ASEAN 

members are demonstrated by the fact there is a huge gap within ASEAN members. For instance, 

the degree of inequality can easily be understood by the fact that CLMV 's combined per capita 

GDP (Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam) is approximately 11 times less than Singapore's 

per capita GDP. Singapore and Brunei have a GDP per capita of approximately 10 times the total 

GDP per capita of ASEAN. Cambodia is 0.3 times, Laos 0.4 times, Myanmar 0.2 times higher 

than the average per capita ASEAN GDP for 2010 (Sarin et al., 2011). Fardhiyanti (2017) also 

supports that Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam are countries with lower incomes based on 

GDP.  

If we take a look at the GDP per capita based on PPP over a grace period of 10 years from 2009 

to 2018 (Figure 11 above), it evidently shows that the GDP per capita based on PPP in CLMV 

countries are the lowest among the region indicating that this new ASEAN members are behind 

other members in terms of GDP per capita (PPP).  
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Figure 11: GDP Per Capita Based on PPP from 2009 to 2018 Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

Source: Author’s compilation based on WDI, World Bank Database 

 

2.2 Human Development Gap 

 

The HDI was developed to emphasize that the ultimate criterion for evaluating a country's 

development should be people and their capacities, not economic growth alone. The Human 

Development Index (HDI) is a summary indicator of average human development achievement in 

main dimensions: a long and stable life, informed knowledge and a respectable standard of living 

(UNDP, 2019). According to the ASEAN States of Education Report 2013, there is no major 

difference in education inequalities in the region, with Brunei being the country with the highest 

literacy rate in the region. While Myanmar is the country with the highest literacy rates in the 

CLMV countries category (Fardhiyanti, 2017).  

 

There are relatively large gaps in HDI among ASEAN members, according to the UNDP Human 

Development Report 2018. In terms of HDI, Singapore ranked 9th (stands at 0.935) in the world 

out of 189 countries and 1st in the region, following by Brunei Darussalam (0.845) ranked 43rd in 

the world and 2nd in ASEAN. Malaysia (0.804) placed 61st in the world and 3rd in the association. 
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Thus, Singapore, Brunei Darussalam, and Malaysia position at a very high human development. 

While Thailand (0.765), the Philippines (0.712), Indonesia (0.702), ranked 77th, 106th, 111th in the 

world and 4th, 5th, 6th, among ASEAN respectively. Hence, Thailand, the Philippines, and 

Indonesia belong to medium human development group. Lastly, Vietnam (0.693), Laos (0.604), 

Myanmar (0.584), and Cambodia (0.581) ranked 118th, 140th, 145th, and 146th worldwide and 7th, 

8th, 9th, and 10th in the region respectively. Therefore, Vietnam, Laos, Myanmar, and Cambodia 

are in the lower range. Figure 12 manifests the movement of HDI of ASEAN members in a period 

of 10 years (2009 to 2018). It is clear that CLMV are below other members in terms of HDI. 

 

Figure 12: Human Development Index of ASEAN members from 2009 to 2018 

Source: Author’s compilation data based on ASEAN Statistical Yearbook 2019 

2.3 Infrastructure and Digital Gaps 

 

Key element of economic development is infrastructure. The major challenge facing ASEAN is 

also a gap in the availability of infrastructure. Poor infrastructure, such as transportation systems 

and utilities, is an obstacle to mobility and technological transfer to the ASEAN member factor, 

which would widen the development gap between the members of the ASEAN community. For 

example, in Singapore and Thailand, the paved road ratio is almost 100%, led by Malaysia (82.8%) 

and Brunei (77.2%). It is roughly less than 15% in the Philippines, Laos, Cambodia and Myanmar. 

In the categories of information, science and technology, energy and telecommunications, there 

are wide gaps between ASEAN member countries. These differences further split the ASEAN 
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member states into three groups, with Brunei, Singapore, Thailand and Malaysia in the first group 

with the best-developed infrastructure, the Philippines and Indonesia in the second group with 

reasonably developed infrastructure, and lastly, CLMV countries belong to a group with weak 

infrastructure (Sarin et al., 2011). Furthermore, Infrastructure, such as highways, rail networks, 

energy and transport, can be listed. The ASEAN-6 normal infrastructure score is twice as high as 

that of the CLMV in relation to infrastructure (physical) development (Fardhiyanti, 2017). Many 

studies have identified various physical vulnerabilities in CLMV countries due to the lack of 

foreign direct investment. 

In terms of the Information and Communication Technology (ICT) aspect, CLMV nations are 

significantly small. That created a major difference between the other ASEAN member states. ICT 

is practically fresh to them in most CLMV nations (Susantono, 2017). 

2.4 Trade Gap 

 

All ASEAN economies are predominantly focused on export-led growth, and more development 

also implies greater integration with the rest of the world, which further increases development. 

The proportion of merchandise trade as a percentage of GDP and the inward stock of Foreign 

Direct Investment (FDI) and the net FDI inflow as a percentage of GDP should be seen as 

significant aspects of the integration gap measurement. For instance, in Singapore, FDI inward 

stock is 179.3% of GDP, while in Brunei it is 71.3%. Viet Nam (53.3%) and Cambodia (41.3%) 

are catching up with their leaders for 2008 (Sarin et al., 2011). However, Sarin and Madaan studied 

that the gap in FDI activities also reflected among ASEAN old members and CLMV as newcomers 

with negligible amount.  

Therefore, factors such as infrastructure development (Elizondo et al., 1992), government size 

(Rodrik 1998), institutions (Wilson et al., 2004 and Levchenko 2004), and political leverage 

(Gawande et al., 2001) are considered that to influence the trade flows. Thus, when those factors 

are not measured and being ignored by the comprehensive policies, ‘trade gap’, defined as the 

inefficient trade flows compared to its potential, will be conceived (Kalirajan 2007, pp.86). Hence, 

ASEAN countries should take all of these factors into consideration in order to narrow trade gap 

within the region. 

2.5 Institution Gap 
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Due to the diversity of the ten ASEAN countries, each of the members has also both heterogeneous 

political and economic systems. Volz and Ullrich (2005) found that members of ASEAN cover 

the full spectrum of political and economic structures, ranging from free democracies to 

authoritarian regimes and free market economies to planned economies. For instance, the citizens 

of Singapore, Malaysia and Thailand live in "free societies" according to the definition given by 

the Heritage Foundation. The Philippines and Indonesia are listed as "mostly free," while mostly 

unfree groups are Lao, Myanmar and Cambodia. While this type of approach may not be suitable 

for every country, this index demonstrates the diversity of economic rights among ASEAN 

countries. Moreover, Sarin and Madaan found that the political stability index is led by Singapore 

and Brunei and is more than the regional average for East Asia, while the rest of the members do 

not seem to be reaching the average. 

It is unanimous that corruption is a major disaster to any economy. Transparency International’s 

Corruption Perception Index (CPI) 2018, placed Singapore 3rd in the world out of 198 countries. 

CPI recommends that Singapore is the most corruption free nation in ASEAN. However, 

Cambodia ranked at 161st, the most corrupted country among ASEAN. Table 6 shows the 

transparency of ASEAN countries’ world rankings and their scores. It is evident that CLMV 

countries are the four most corrupted countries in ASEAN.  
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Table 7: Transparency International’s Corruption Perception Index (CPI) 2018 

Source: Author’s compilation data based on Transparency International’s Corruption Perception 

Index (CPI) 2018 

 

In addition, if we take a look at the global competitiveness index according to the Global 

Competitiveness Report 2018, there is also a large gap between CLMV countries and other 

ASEAN members based on the 12 pillars of the Global Competitiveness Index (GCI) (Enabling 

Environment (1 – 4 pillars), Human Capital (5 - 6 pillars), Markets (7 – 10 pillars) and Innovation 

Ecosystem (11-12 pillars). (See Table 7).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 8: The 12 Pillars of Global Competitiveness Index 

Source: Author’s compilation based on the Global Competitiveness Report 2018 

 

World Rank Country Score (out of 100) 

3rd Singapore 85 

31st Brunei Darussalam 63 

61st Malaysia 47 

89th Indonesia 38 

99th Philippines 36 

99th Thailand 36 

117th Vietnam 33 

132th Laos 29 

132th Myanmar 29 

161st Cambodia 20 

Pillar 1 Institution Pillar 7 Product market 

Pillar 2 Infrastructure Pillar 8 Labor market 

Pillar 3  ICT adoption Pillar 9 Financial system 

Pillar 4 Macroeconomic stability Pillar 10  Market size 

Pillar 5 Health Pillar 11 Business dynamism 

Pillar 6 Skills Pillar 12 Innovation capacity 
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Table 8 manifests the Global Competitiveness overall Index of all the ten ASEAN member 

countries. Singapore again ranked 2nd in the world out of 140 countries and 1st among ASEAN, 

followed by Malaysia, Thailand, Indonesia, the Philippines, Brunei Darussalam. While Vietnam, 

Cambodia, Laos are still beyond the other members. However, the Global Competitiveness Index 

data for Myanmar is not available in the report. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Table 9: Global Competitiveness Index of ASEAN countries in 2018 

Source: Author’s Compilation data based on the Global Competitiveness Index Report 2018

World Rank Country Score 

2nd Singapore 83.5 

25th Malaysia 74.4 

38th Thailand 67.5 

45th Indonesia 64.9 

56th The Philippines 62.1 

62nd Brunei Darussalam 61.4 

77th Vietnam 58.1 

110th Cambodia 50.2 

112th Laos 49.3 

_ Myanmar _ 
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3. The Performance of ASEAN Regional Integration on Trade 

 

Geographically, the ten ASEAN nations taken together do not constitute as a giant when compare 

with the US, China, or India, however, it is an important third growth pole in Asia. ASEAN has 

been identified by economists as attractive trade partners for their gradual increase in prosperity, 

stability, and economic integration with other significant parts of Asia (Richardson, 2005). A study 

conducted by Kabir and Salim (2014) on regional economic integration in ASEAN, found that 

ASEAN as a region, instead of suffering from notable political, geographic, and economic 

disparity, ASEAN has made substantial progress in both intra- and extra-regional trade 

improvement through their ongoing regional collaboration activities. 

 

In 1997, through trade and investment liberalization, the free movement of goods, investment in 

services and resources, sustainable economic growth and reduced poverty and socio-economic 

differences, the ASEAN members launched the ASEAN Vision 2020 to implement regional 

economic integration. As an essential step for ASEAN economic integration, the construction of 

the Trans-ASEAN transport network is being considered. The network comprises major networks 

of highways, waterways, and railways. The vision also seeks economic and social growth to ensure 

a peaceful, stable, sustainable and outward-looking life in society (ASEAN Secretariat, 2019). The 

Preferential Trading Arrangement (PTA), the enhanced PTA program, and the AFTA are 

remarkable examples of their economic collaboration. AFTA was established with the objective 

to develop the regional competitive advantages including the economic productivity and efficiency 

of ASEAN member countries. AFTA removed tariff and non-tariff barriers with the region. 

Consequently, exports among ASEAN countries rose from 43.26 $billion to 20 $billion in 1996. 

The average annual growth in the same year was 28.3 %, and intra-regional trade in ASEAN 

increased from 20 % to almost 25 % of total trade (Kabir et al., 2014). In addition, regionalization 

reduces the total actual trade costs for the ten ASEAN nations from 10.3% in 1990 to 3.9% in 

2007, and the cost reduction for ASEAN-5 is more than 50%. (Pomfret et al., 2009). 

 

Apart from AFTA, ASEAN member states have also developed some free trade areas outside the 

region. These areas include ASEAN-Republic of Korea Free Trade, ASEAN-Japan Free Trade 

Area, ASEAN-India Free Trade Area, ASEAN-China Free Trade Area and ASEAN-Australia Free 
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Trade Area. Moreover, the region has developed dialogue relations with the EU, the United States 

of America, Canada, Russia, and Pakistan. Most of the ASEAN extra-regional relations develop 

from three fundamental aspects such as Political and Security Cooperation, Economic 

Cooperation, and Development Cooperation (Kabir et al., 2014). It is notable that ASEAN 

achieves substantial improvement in different steps on their intra- and extra-regional integration 

process, which is consistent with its principles, aims, and vision. 

 

The establishment of the European Union has brought a new age of economic cooperation and 

regional economic growth, and ASEAN is examining the benefits of similar economic 

coordination. Kabir and Salim (2014) noted that ASEAN members have a gradual improvement 

in trade performance and most of them were able to manage fast and smooth from the economic 

downturn during the global financial crisis in 2008.  

 

Here, I investigate on ASEAN trade in goods in 2018 by splitting them into intra- and extra-

ASEAN categories (see Figure 13). It is evidently clear that extra-ASEAN trade, exports and 

imports are much greater than intra-ASEAN trade, exports and imports (except for Laos), meaning 

that ASEAN trade is heavily dependent on the rest of the world's consumption and production. 

Most significant gaps appear for Singapore, Thailand, Vietnam and the gap is also large for 

Indonesia, and Malaysia.  

Figure 16: Intra- and Extra-ASEAN Trade (million USD) in 

2018 



  

 

855 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Intra- and Extra-ASEAN Trade (million USD) in 2018 

Source: Author’s Compilation Data collected from ASEAN Statistical Yearbook 2019 

 

ASEAN negotiating power endemically strengthens as a region rather than individual countries. 

Therefore, the regional integration and cooperation process plays important role in the 

improvement of extra-regional trade relation and overall trade prospect of ASEAN members. 

Figure 14 shows the major trade partners for ASEAN in 2018. Individually, ASEAN itself is the 

most substantial trade partner for the members in terms of trade, with capturing 23% of trade. 

China, the EU, the USA, and Japan are also influential trading partners, not even mentioning of 

the rest of the world (19.6%). Among other countries in the world, South Korea, India, Australia, 

Russia, and Canada are in the top ten countries. Therefore, ASEAN is one of the crucial trading 

partners for Asia, Europe, and the USA. 
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Figure 14: ASEAN Top Trading Partners 855 

Source: Author’s compilation data collected from ASEAN Statistical Yearbook 2019
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3.1 The Regional Trade’s Movement of ASEAN Economic Integration 

 

ASEAN trade is a hugely crucial component that has a key role in ASEAN’s economy. This total 

trade includes both intra-ASEAN trade and extra-ASEAN trade. Intra-ASEAN trade is made up 

of intra-ASEAN imports and intra-ASEAN exports by means all the ten countries in ASEAN do 

trades with each other only inside the region. While extra-ASEAN trade is formed by extra- 

ASEAN imports and extra-ASEAN exports which means all the ASEAN member states do trades 

with other countries merely outside the region namely with other countries across the globe, 

especially ASEAN trade partners (the EU, the USA, Australia, Russia, India, China, South Korea, 

Japan, and so on). When it comes to trade or trading, people promptly have an immediate idea that 

it can be discussed about trade in goods and/or trade in services.  

 

In this context, the study copes with the outcome of ASEAN economic integration in terms of 

trade in goods in the region or intra-ASEAN trade. Figures 15 represents the amount of the total 

intra-ASEAN trade in a 10-year period (from 2009 to 2018).  

 

It is clear that Singapore made up the highest amount of intra-ASEAN trade in the region from 

2009 through 2018, though its trade amount dramatically decreased in 2015. Similarly, Malaysia 

also made up the 2nd highest amount of intra-ASEAN trade for the 10 years straight and it moved 

in the same movement as Singapore. Likewise, Thailand had been the 3rd highest amount of intra-

ASEAN trade country but the movement was slightly different from Singapore and Malaysia since 

the amounts of intra-ASEAN trade in 2017 and 2018 went higher than in year 2013. While 

Indonesia was the ASEAN’s 4th highest country in the amount of intra-ASEAN trade in the region 

and it followed the same way as Singapore and Malaysia.  

 

The chart precisely shows that the Philippines and Laos had the same movement of the amount of 

intra-ASEAN trade even though the amounts in the 10-year period were different (the Philippines 

has larger amounts of trade). Identically, Vietnam and Myanmar also had the same movement of 

the amount of intra-ASEAN trade, while Vietnam makes larger trade. Cambodia seems to have an 

increase amount of intra-ASEAN trade throughout the 10 years. While Brunei Darussalam, the 
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amount of intra-ASEAN trade for year 2014 and 2015 decreased, however it rose up in 2016, 2017, 

and 2018. From this, it is clearly evident that for most members, trade increased in 2017 and 2018. 

 

Figure 15: Total Intra-ASEAN Trade in Goods from 2009 to 2018 Hiba! A könyvjelző nem 

létezik. 

Source: Author’s compilation based on ASEAN Statistical Yearbook 2019 

 

From the above figure (figure 15), we can clearly see that almost all the ASEAN members have 

trade increase in 2010, indicating a quick revival from the economic downturn of the world 

financial crisis in 2008.  

Moreover, if we closely pay attention on year 2015, there is a plunge of trade amount and this is 

visually the first decrease in 6 six years after the 2008 global financial crisis. This dramatic decline 

was attributed to dropping crude oil and other natural resource prices, as well as the economic 

downturn in China and the weakening of its currency or so-called currency depreciation since 

China is the ASEAN’s largest trading partner (Kyozuka, 2016). By paying attention intimately to 

year 2017 and 2018, it obviously shows that ASEAN countries has gradual improvement in trade 

performance, indicating a quick recovery from the recession in 2015. 

Despite the 2015 recession which led to intra-trade decrease in ASEAN, it actually took time for 

ASEAN members to recover, especially CLMV members. However, if take Cambodia, Laos, 

Myanmar, and Vietnam as one bloc, it is obvious that after the economic integration of ASEAN 

launched in 2016, we can clearly see there is a significant trade improvement happening in CLMV, 

meaning that ASEAN economic integration has a positive effect on CLMV’s intra-trade and 
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showing that these countries were able to manage smooth and fast after the recession (see figure 

16 below).  

 

 

 

 

 

 

 

Source: Author’s Compilation data collected from ASEAN Statistical Yearbook 2019 

3.1.1 Intra-ASEAN Exports 

 

 

 

 

 

Figure 16: CLMV’s Intra-trade Movement Before and During ASEAN Economic Integration ...........................  

 

Figure 17 below shows some details about the movement of the intra-ASEAN exports in goods in 

a 10-year period from 2009 to 2018. It is clearly evident that Singapore did the maximum exports 

in the region throughout the 10 years, followed by Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, the 

Philippines, and Myanmar. On the contrary, Cambodia performed the least exports amount of 

goods in the region for the 10 years period. While Brunei Darussalam and Laos had pretty similar 

exports amounts of goods comparatively. 

Due to the trade decrease in 2015, shipments from Singapore and four other countries, accounting 

for more than 90% of the export value of the bloc, contracted 13%. For instance, as the second-

largest exporter of the 10 ASEAN members, Malaysia experienced the steepest  

 

decline due to its heavy dependency on resources such as crude oil, gas and palm oil, which 

account for more than 20% of its exports. The value decreased 22% which is approximately $181.7 

billion. It was the first contraction in six years for the nation and this decrease in export proceeds 

receivable in dollars could put a severe bind on some Malaysian companies (Kyozuka, 2016). 
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Figure 18: Intra-ASEAN Exports of Goods (US$ million) from 2009 to 2018 
Source: Author’s Compilation Based on ASEAN Statistical Yearbook 2019 

 

However, Vietnam was the only exception, recording an export gain of $162.1 billion, up 8 

percent, for the sixth consecutive year. With the establishment of the world's largest smartphone 

plant in Vietnam by South Korean conglomerate Samsung Electronics, exports of electrical and 

electronic equipment have increased significantly (Kyozuka, 2016). This increases Vietnam 

potential in terms of intra-ASEAN export over the years. 

3.1.2 Intra-ASEAN Imports 

 

Figure 18 demonstrates some fluctuations in terms of intra-ASEAN imports of goods in a 10-year 

period from 2009 to 2018. By comparing figure 17 and figure 18 (line graph below), it clearly 

claims that intra-ASEAN imports had been lower than intra-ASEAN export for over 10 years, 

indicating that some ASEAN members export more that import, i.e. sell more than purchase.  
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Corresponding to intra-ASEAN exports, ASEAN made up the highest amount of importing goods 

within the region in the last 3 years. With this, Singapore had been still the most outstanding 

country in ASEAN that imported goods the most, followed by Malaysia. In terms of importing 

goods in the region, Myanmar, Cambodia, Laos, and Brunei Darussalam are four members that 

purchased commodity items the least in ASEAN. Graphically, it seems to show that Cambodia, 

Indonesia, Laos, Myanmar, the Philippines, and Vietnam are dependent in terms of importing 

intra-ASEAN goods since they performed greater amounts of goods imported than the amounts of 

goods exported.  

 

 

Figure 18: Intra-ASEAN imports of goods (US$ million) from 2009 to 2018 

Source: Author’s compilation based on ASEAN Statistical Yearbook 2019 

 

3.2 ASEAN Economic Integration, Good or Evil to its Members? 

 

ASEAN economic integration has been the topic of intense public debate as well as discussion 

more often than not, both among academics and the general public. It attracts both praise and 

criticism regularly, with arguments balancing its pros and cons. This sub-chapter will determine  

whether ASEAN is good for its member states or just acts like an evil in the economic integration 

aspect. 
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As shown by the inequalities in GDP per capita, ASEAN has major economic differences among 

its members. Theoretically, if countries engaged in regional trade differ greatly in their economic 

size, it could be argued that the negative effects on the benefits of this exchange could increase. In 

such situations, shifts in a dominant member's foreign or macroeconomic (fiscal or monetary) 

policies would have a direct adverse impact on the smaller members (Widodo, 2009).  

A very good example of MERCOSUR is given by Ng and Yeats (2003). Brazil is the dominant 

member of the MERCOSUR agreement, with a GDP two and a half times greater than the 

combined population of the three smaller members such as Argentina, Paraguay and Uruguay, and 

a population almost four times greater. The big devaluation of the Brazilian Real by Brazil in the 

late 1990s resulted in Argentina's large export losses. Jabar (1971) supported that some scholars 

might claim that large variations in the size of intra-regional trade flows may have a negative 

impact on some partners if resources are drawn disproportionately into areas where export output 

is particularly high. Michaely (1994) also indicates that the lack of similarities between the main 

imports and exports of the member countries played an important role in the regional trade 

agreement's failure. 

However, in terms of intra-ASEAN imports and exports in 2018 (see figure 19), Laos exported 

most of its products within the region (64.08%) while Cambodia and Vietnam shipped roughly 

90% of their commodities outside ASEAN. It obviously shows that all countries had relatively 

high proportion of exports in goods destined for other countries outside the region as extra-regional 

trade, excepting Laos. This indicates that all these countries export substantially high amount of 

goods outside the region, meaning that most of the members rely heavily on the world for their 

domestic consumption. Likewise, most of ASEAN countries are also dependent on the world for 

purchasing commodity items rather than from ASEAN in the region, except Laos had the most 

imported goods from ASEAN in the region (65.33%). 

Under this circumstance, impact of ASEAN economic integration on the regional trade can be 

effective and successful if it increases the intra-regional trade both intra-exports and intra-imports 

and the extra-ASEAN exports. 
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Figure 19: The Proportions of Intra-ASEAN Imports and Exports to the Total Imports and Total 

Exports by Countries in 2018 
Source: Author’s calculation data collected from ASEAN Statistical Yearbook 2019 

 

To do the in-depth investigation on ASEAN economic integration, I hereby bring a trend analysis 

which is calculated in Excel by using the TREND function. This allows me to identify underlying 

patterns in the past years before the ASEAN economic integration was launched (from 2009 to 

2015) and current data movements. By this, I would like to manifest whether this regional 

integration of ASEAN has negative or positive effect on CLMV’s GDP per capita (PPP), intra-

ASEAN trade (exports and imports), and intra-ASEAN FDI flows (inflows and outflows) after 

ASEAN economic integration was establish (2016, 2017, and 2018). However, since GDP per 

capita and intra-ASEAN trade have already been discussed in previous sections, it is important to 

address a few of the basic characteristics of ASEAN’s FDI. 

A definition of FDI given by Chen (2020), FDI is an investment made by a firm or individual in 

one country into business interests located in another country. While ASEAN in recent years has 

advanced its integration in trade in goods, services, and investment, reciprocally, FDI has 

encouraged the growth of regional production networks and production sharing in ASEAN. 

Regional production networks, which are at the center of intra-regional trade and investment flows, 

along with their integration, are main drivers of economic growth in ASEAN. Instead of indirectly 
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increasing the investment rate by providing more resources, capital flows in the form of FDI may 

do so directly. This kind of capital flow is key to the progress of ASEAN's economic integration 

(Aldaba et al., 20090. In addition to new capital flows, foreign exchanges, easy access to foreign 

markets and the transfer of technology, FDI will play a key role in strengthening institutions and 

creating a more stable business environment in ASEAN (Plummer, 2007). Some common and 

popular industries of FDI in CLMV countries are mining, quarrying, and petroleum, agriculture, 

forestry, and fishing; manufacturing, food, beverages, and tobacco, manufacture of computer, 

electronic, optical products, and electrical equipment, manufacture of non-metallic mineral 

products, construction; electricity, gas, water, and air-conditioning supply, wholesale and retail 

trade, accommodation and food service, transportation and storage, real estate activities, financial 

and insurance activities, and other service activities (ASEAN Secretariat, 2018). 

The purpose of this section is to figure out the impact of ASEAN economic integration on CLMV 

countries. By using Trend function in excel, it enables me to acquire Projected Values Without the 

AEC according to the previous years’ data (2009-2015), meaning if there were no ASEAN 

economic integration what would be the results of CLMV’s GDP per capita (PPP), intra-ASEAN 

trades (exports and imports), and intra-ASEAN FDI flows (inflows and outflows) in 2016, 2017, 

and 2018. Since the Actual Values of the above variable of CLMV countries are available, the 

difference between the Actual Values and the Projected Values Without AEC (calculated by Trend 

function) shows that ASEAN economic integration has negative impact if it is negative value and 

indicates positive impact if there is positive value (for more precise details see Appendix). Table 

9 illustrates the results of the difference between Actual Values and Projected Values Without 

AEC. 

From the below table, it is seen that ASEAN economic integration has a positive impact on CLMV 

countries’ GDP per capita (PPP), showing positive values after subtracting actual values with 

projected values. Cambodia seems to enjoy the prosperity of ASEAN over the years after the 

economic integration was launched, while Laos has the potential in exporting its commodities to 

ASEAN positively as well as its FDI outflows. Myanmar seems to be affected negatively by the 

economic integration, indicating that the projected values are greater than the actual ones. While 

Vietnam even though the integration negatively affected on its imports, exports, FDI inflows and 

outflows at the beginning stage of ASEAN economic integration (2016 and 2017), however, it is 

clear that the integration has a positive impact on this country in 2018, excepting its exports 
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(exports to ASEAN outsiders more). Table 9 shows precisely that ASEAN economic integration 

does not seem to have positive effect on all the CLMV countries since some countries are affected 

positively and some negatively on intra-ASEAN trade and intra-ASEAN FDI flows. 

 

Table 10: ASEAN Economic Integration Impact on CLMV Countries 

Source: Author’s calculation based on data collected from ASEAN Statistical Yearbook 2019 

 

Under this situation, the CLMV members are still far away to reach the ultimate potential of 

regional integration because some of the countries still benefit less from the integration and AEC 

and some are even negatively affected. Nonetheless, if we take into consideration, it is obvious 

that just in the first 3 years of ASEAN economic integration, the region is still at a very early stage 

of regional economic integration process. Therefore, ASEAN members, in particular, CLMV 

countries still have a bit farther way to go and catch up with the standard of economic integration. 

4. CLMV Countries SWOT Analysis 

 

Relative 

Impact 

Cambodia 

GDP per Capita Imports Exports FDI inflow FDI outflow 

2016 + + + + - 

2017 + + + + - 

2018 + + + + - 

Relative 

Impact 

Laos 

GDP per Capita Imports Exports FDI inflow FDI outflow 

2016 + - + + + 

2017 + - + - + 

2018 + - + - + 

Relative 

Impact 

Myanmar 

GDP per Capita Imports Exports FDI inflow FDI outflow 

2016 + - - - - 

2017 + - - + - 

2018 + - - - - 

Relative 

Impact 

Vietnam 

GDP per Capita Imports Exports FDI inflow FDI outflow 

2016 + - - - - 

2017 + + - - - 

2018 + + - + + 
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Every organization existing in the world has their own Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 

Threats, no matter how strong or weak that organization is. Likewise, ASEAN is a great example. 

Therefore, benchmarks are important in determining the progress or shortfall of the AEC to date. 

Assessing ASEAN’s Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats, is like how we see a half 

cup of water. Some people see it as half empty and some see it as half full. In fact, both are right. 

When the achievements are measured against the backdrop of 1992 called the "cup is half-full". 

When the shortfalls are calculated against what is promised in the AEC Blueprint of priorities and 

strategic steps and initiatives called the “cup is half-empty” (Chia, 2013). For the purpose of this 

study, SWOT analysis is conducted to evaluate some notable strengths, weaknesses, opportunities, 

and threats that CLMV countries are encountering. However, before delving into this analysis, it 

is necessarily important to highlight some brief situations about these 4 countries with ASEAN. 

Cambodia 

While starting from a very low base, Cambodia is now regarded as one of the region's fastest-

growing economies, enjoying double-digit growth rates and macroeconomic stability. 

Nevertheless, it still faces development challenges, however, such as a high rate of poverty, a large 

income gap, a low production base, and insufficient human capital.  

The textile industry, tourism, construction, and agriculture are the key sectors which contribute to 

Cambodia's economic growth. Cambodia primarily exports finished goods, typically of low 

quality. This makes it difficult for Cambodia to compete in terms of exports with its neighboring 

countries. Under the Government of Cambodia's National Strategic Development Plan (NSDP), 

the primary goal of which is to set in motion the Triangular Strategy of the Government based on 

growth, jobs, equity, and performance. For future growth, the development of human capital and 

the promotion of trade and investment are very important (Sotharith, 2008). 

Laos 

Laos seeks to exclude itself from the less develop country list by 2020 and eradicate mass poverty 

by 2010. However, a number of constraints, such as a low production base, a shortage of highly 

qualified human capital, weak infrastructure, and an unfavorable geographical location as a 

landlocked nation, must first be addressed in order to achieve those goals. The government hopes 

that the development of infrastructure, the development of tourism and the promotion of industries 

dependent on natural resources would transform the country from becoming a landlocked one to a 

"land-linked” one. It is also hoped that this will allow Laos complete access to neighboring 
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countries' seaports and other regional road and rail networks. It is expected that these priority 

sectors will greatly improve the economic growth and poverty reduction process (Sotharith, 2008). 

Myanmar 

The enormous and unexploited potential of Myanmar for future economic growth lies in its wide 

local market, its abundant natural resources, and its young labor force. While the country faces a 

range of difficult domestic and international issues, it is committed to regional economic 

integration. The four economic objectives of Myanmar are: (1) to grow agriculture along with 

other sectors as the basis of the economy; (2) to allow the proper development of a market-oriented 

system; (3) to stimulate economic development with the technical assistance and investment of 

local and foreign partners; and (4) to sustain an initiative to shape the national economy in the 

hands of the state and to promote economic development. The economic growth of Myanmar will 

also be enhanced by the acceleration of economic reforms, notably financial reforms and the 

realignment of exchange rates; the promotion of small SMEs and special economic zones; and the 

geographical role of Myanmar between China, India and ASEAN (Sotharith, 2008). 

Vietnam 

Significant social improvements have been made and a more realistic framework for future 

economic growth has been laid in this country. However, it still faces many reform hurdles which 

makes it a daunting task to achieve its growth objectives. The basic development goals of Vietnam 

are: 1) to maintain high economic growth; 2) to escape the status of a poor country by 2010, 

although this goal is highly likely to be achieved by 2008; 3) to accelerate the process of 

industrialization and modernization in order to become a new, developed country by 2020; and 4) 

to turn the slogan "prosperous people" into reality (Sotharith, 2008). 

In going forward, a SWOT analysis of CLMV’s current strength, weaknesses, opportunities, and 

threats are shown below: 

Strengths: CLMV countries are rich in natural resources, they have low wages, and since they are 

members of ASEAN the five 'free flow' core principles (goods, services, investment, capital, and 

skilled labor) are what they already have. Furthermore, growth of SMEs, global supply chain 

network, attractive labor, and consumer market are seen to occur within these countries 

(Onyusheva et al., 2018). Plus, there is peace and political stability. Instead of the expected 

economy, liberalization of the economic environment, which accelerates high growth rates, is 

used. Strong governments: consultation and openness from the private sector. Significant amounts 
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of foreign investment in infrastructure development projects from other countries such as China 

and further contributions from their trading partners such as Japan, South Korea, and so on 

(Amnath, 2014). 

Weaknesses: Lack of standards and political systems, language barriers, lack of adequate public 

utility systems, systemic inefficiencies of banks and poor financial infrastructures in certain 

countries, lack of transparency, weak governance and regulations, corruption (Oláh, et al., 2017 

and Pooittiwong et al., 2016), high cost transportation, low competitiveness, low middle income, 

low level of technology, and landlocked country in case of Laos (Sotharith, 2008). 

Opportunities: The AFTA leads to lower or no tax barrier. ASEAN is working on equitable 

economic development so that sometime soon in the future ASEAN members, especially CLMV 

countries will benefit from. In addition, CLMV will increase in FDI in a stronger regional 

economy. Development of infrastructure and utility which impacted from the increasing of FDI 

for CLMV countries that lacks of utility and infrastructure, by this there would be also technology 

transfer and it also provides opportunities for citizen to get better jobs or incomes (job creation 

and human resource development). It additionally creates productivity, market, and trade 

expansion. (ASEAN Up, 2019 and Amnath, 2014) 

Threats: Due to the diversity in the region, this leads to declining of national culture and identity, 

mobility of skilled labors going outside CLMV for higher wages as well as income. Rising costs 

associated with the construction of infrastructure and services can be expected, disparities between 

rural and urban, more competition impacts to small business, over exploitation of natural resources 

(environmental issue, land concession, and so on) (Onyusheva et al., 2018). 

To make it easier and more understandable, Table 10 is present to illustrate the SWOT analysis 

of CLMV countries in the regional integration.  
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Strengths: 

●Rich of natural resources 

●Free flow principles 

●Political stability 

●Low labor costs 

●High economic growth rates 

●Strong governments 

 

9  

 

Weaknesses: 

●Lack of transparency, standards political 

systems, and adequate public utility systems 

 

●Systemic inefficiencies of banks and poor 

financial infrastructures in certain countries 

 

●High cost of transportation 

 

●Low level of competitiveness and 

technology 

E
x
te

rn
a
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Opportunities: 

●Productivity, trade, and market 

expansion 

 

●Lower or no tax barrier 

 

●Increase in FDI 

 

●Job creation 

 

●Human resource and technology  

transfer 

 

●Geographical and connectivity benefits 

Threats: 

●Declining in national culture and identity 

 

●More competition on small business 

 

●Mobility of skilled labors outside 

 

●Disparities between rural and urban areas 

 

●Over exploitation of natural resources 
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Table 11: CLMV Countries SWOT Analysis Results 

Source: Author’s finding and various sources mentioned within the research work  
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V. RESULTS AND SUGGESTIONS 

The research tested 2 hypotheses: 

H1: I assume that CLMV countries have an improvement on intra-trade after ASEAN countries’ 

economies became integrated. 

H2: I assume that the collaboration between ASEAN countries has a positive effect on CLMV 

countries economic development. 

The data presented and analyzed profoundly advocate the 1. Hypothesis: 

Not only because there is an improvement on their regional trade and they remain there, but also, 

they have to enlarge as well as expand themselves unstoppably to make the impact of ASEAN 

economic integration on the regional trade effective and meet the full potential of ASEAN 

economic integration. 

T1: CLMV countries have an improvement and grow in terms of intra-regional trade 

In today's ASEAN integration process, trade is a field of remarkable progress. Geographical 

position and other factorial benefits of production make ASEAN countries become one of the 

world's primary trading partners. Even Zhang and Shen (2012) support that ASEAN is the world’s 

most emerging exporter besides China and India. It is also true that intra-regional trade is carried 

out very actively between ASEAN members, but trade equitability has not yet reached the level of 

aspirations of the members, especially CLMV countries. In addition, the connectivity is the main 

tool for connecting one nation to other nations (people-to-people), one country to other countries 

(physical), and one government to other governments (institutional) (Amnath, 2014) because 

strong regional integrity would play a crucially important role for the regional trade relation. 

Furthermore, the regional economic integration process has played vital role in improving ASEAN 

countries’ trade performance on both intra- and extra-region under the AFTA agreement. By 

contrast, in the absence of appropriate guidance and trade policies, such an arrangement would 

distort the progress of the regional trade integration of ASEAN. Therefore, to avoid this kind of 

complication, strong political commitment is necessarily important (Kabir et al., 2014). 

As shown in the clustering of intra-trade in goods and intra-FDI flows in ASEAN that the 

difference of price of goods between countries in ASEAN is quite high. The cluster analysis 

performance in ASEAN countries specifically localizes indicators that are vulnerable to the 

development of regional trade in goods for ASEAN countries, and this situation must take into 
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account the strategies and policies of ASEAN in order to provide a solid foundation for ASEAN's 

future progress in increasing trade in goods. Adding to this, I think ASEAN should also have trade 

aid for CLMV countries which can complement CLMV's own efforts to tackle supply-side 

constraints and improve the capacity of policy-making and implementation. This makes trade 

become more effective for development, helps facilitate and adjust to trade reform and trade 

liberalization, and assists in implementation of trade agreement as well as regional integration. 

The evidence provided and evaluated in the analysis clearly support the 2. Hypothesis and provides 

a bunch of messages to ASEAN countries, especially, CLMV members for further economic 

development. 

T2: The collaboration between ASEAN countries has a positive effect on CLMV countries 

economic development. 

Although it is notable that ASEAN countries have been able to show some remarkable progress in 

economic, social, and trade integration, the integration process of most countries is arguably far 

from the ultimate success due to the disparities within ASEAN members while some gain more 

and some lose more, CLMV in particular. Regarding gaining or losing, it is important to look at 

the SWOT analysis because it tells exactly what strengths CLMV countries hold, weaknesses that 

they have to improve, opportunities that they have, and threats that they have to overcome. Some 

researchers believe that in terms of job creation, human resource development, technology 

transformation, market expansion, increasing trade volume, and enhancement of regional 

connectivity, CLMV countries would benefit economically from AEC. In the meantime, 

development problems are also unavoidable, such as constraints on domestic entrepreneurs, 

inadequate communication and negative impacts of labor migration, lack of capacity for human 

capital, intensified competition for employment and production barriers, and trade imbalances 

(Amnath, 2014).  

Moreover, CLMV countries are still facing enormous challenges in the fight against poverty, 

corruption, reducing income disparities, and resolving development gaps within the region. While 

each CLMV country faces different development constraints, the potential for the future 

development of CLMV as a whole would be immense, depending on country-specific initiatives 

and funding from other countries. Under this situation, it is vital to take into consideration the 

concept of narrowing the development gaps within ASEAN so that CLMV countries would have 

more chance to benefit from the integration and catch up with the other 6 members in the 
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association. From my point of view, I reckon that CLMV countries would benefit less in this early 

stage of economic integration. However, in the long-term perspective, I believe CLMV members 

will enjoy with the sustainable growth since there is improvement on human capital, regional 

connectivity, trade activities, peace and prosperity in the ASEAN.
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VI. CONCLUSION 

ASEAN was established in the late 1960s but since 31st December 2015, the ASEAN economic 

integration has been established where all the 10 member’s economies became integrated in the 

region. Through this extraordinary economic integration phenomenon, ASEAN has now made 

tremendous economic progress over the recent years. Hence, this paper provides us a rudimentary 

overview of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and further encapsulates a brief 

picture of ASEAN’s economic integration process and the impact of the integration on CLMV 

countries. As the study shows that there are 2 blocs of countries in ASEAN, the economically 

strong and more developed ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, the Philippines, 

Singapore, and Thailand) and the new members and less developed members, CLMV (Cambodia, 

Laos, Myanmar, and Vietnam). The focus here is not to pinpoint losers or announce winners 

comparatively but actually to conduct an outline on how all of the ten ASEAN countries 

collaborate as well as complement each other, especially for CLMV countries, to make ASEAN 

become more peaceful, stable, and prosperous, under the aims of AEC claim ASEAN as a single 

market and production base, a highly competitive region with equitable economic development 

and fully integrated into the global economy. However, people may be wondering about the 

circumstances occurring in ASEAN about the diversity in the region if all the member states can 

go along with each other. The breaking and burning questions could be asked that are the ASEAN-

6 countries satisfied with the joining of the CLMV countries? What are the challenges that the 

CLMV may come across while themselves are still at an earlier stage in economic development 

than the ASEAN-6’s? What benefits, challenges, as well as the sustainability for ASEAN as a 

whole? What ASEAN itself behaves is the answer that sticks to the fact that it has made a 

continuous progress over the years, especially the CLMV. At a very early stage of economic 

integration process, ASEAN and its members still have a long way to go to the full and ultimate 

potential of economic integration standard while this organization is still executing the narrowing 

development gap goal in order to achieve equitable economic development. Moreover, they are all 

assisting, guiding, and inextricably collaborating with each other meticulously to build up this 

community solid and united for greater regional integration and to foster economy to become a 

more well-off economic zone throughout the world.
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TREND FUNCTION CALCULATIONS  

Projected values without the AEC   Indonesia      Laos   Malaysia  Myanmar  Philippines Singapore  Thailand  Vietnam 

2009 66850.4 2603.6 7906.3 4542.2 19446.6 2874.8 5606.6 69466.6 13471.9 4830.3 
2010 67751.3 2716.7 8286.7 4850.2 20540.2 3129.9 5918.4 78159.8 14413.4 5089.4 
2011 69388.6 2862.9 8680.2 5158.8 21293.3 3279.7 6043.6 81398.6 14464.8 5352.0 
2012 69091.7 3022.6 9080.0 5489.0 22136.4 3491.2 6351.3 82969.6 15439.9 5574.5 
2013 66714.5 3191.9 9457.0 5841.9 22860.3 3753.3 6666.3 85585.9 15783.0 5815.1 
2014 64192.2 3364.3 9801.1 6193.3 23910.8 4020.0 6973.6 87808.7 15869.9 6098.5 
2015 63148.5 3543.7 10149.6 6543.7 24792.5 4268.5 7300.1 89366.3 16301.5 6438.3 
2016 63748.5 3678.6 10556.6 6856.1 25618.0 4464.6 7524.8 93991.4 16923.5 6643.3 
2017 63002.2 3837.3 10932.9 7190.9 26487.4 4694.5 7803.9 96962.2 17377.8 6904.2 
2018 62255.8 3996.0 11309.2 7525.7 27356.9 4924.3 8082.9 99933.1 17832.1 7165.1 

2016 60866.0 3734.0 10531.2 6896.1 25546.4 4482.9 7705.0 91075.5 16797.8 6767.9 
2017 60995.7 3928.4 10935.8 7257.8 26648.3 4739.9 8120.8 94941.0 17420.6 7155.7 
2018 60388.9 4159.3 11371.5 7592.8 27536.9 5029.2 8516.1 97745.0 18086.5 7586.4 

Actual-Projected values (negative values indicate negative 
impact)             

2016 -2882.5 55.4 -25.5 40.0 -71.5 18.3 180.2 -2915.8 -125.7 124.6 
2017 -2006.5 91.1 2.9 66.9 160.9 45.4 317.0 -2021.2 42.8 251.5 
2018 -1866.9 163.3 62.3 67.1 180.0 104.9 433.2 -2188.1 254.4 421.3 

Brunei Cambodia 

Note: Yellow highlighted cells are GDP per capita (PPP) resulted by Trend Function (2016, 2017 and 2018 yellow 

cells). 

The normal 2016, 2017, and 2018 cells are actual value (the three rows under the yellow highlighted row). 
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Brunei   Cambodia  Indonesia      Laos   Malaysia  Myanmar  Philippines Singapore  Thailand  Vietnam 

1255.1 1453.3 27742.4 1480.8 31700.2 2065.9 11561.1 59158.0 26759.5 13566.7 
1234.4 1676.0 47124.7 1487.7 44717.0 1980.9 16269.8 74924.6 32643.0 16407.5 
1548.8 2206.7 51300.2 1857.2 52173.6 3919.2 15040.3 78501.0 39463.1 20910.2 
1603.0 2765.4 53823.4 1684.5 54869.1 4003.5 14953.9 80234.2 42805.0 20874.6 
1843.7 2818.3 54031.0 2617.4 55021.4 4752.7 14171.4 78181.4 44348.1 21353.0 
1767.7 2915.8 50903.1 3486.2 53726.3 7094.1 16404.4 75770.1 43299.5 22537.1 
1405.4 4677.3 38912.7 2778.9 46678.7 7005.3 17042.0 64874.5 41071.8 23827.4 
1781.5 4468.0 52519.4 3434.9 57812.6 8100.0 17326.6 75737.8 48503.6 26137.2 
1846.2 4923.8 54083.7 3743.9 60162.7 9024.2 17892.4 76399.3 50972.7 27690.2 
1911.0 5379.7 55647.9 4052.8 62512.7 9948.4 18458.2 77060.7 53441.8 29243.2 

1290.4 4613.6 34817.3 3052.4 41404.5 5919.2 22494.8 62733.2 39601.6 23870.1 
1331.5 5524.9 39363.0 3062.4 50010.0 7619.9 26607.3 70947.0 44773.0 28052.4 
1346.2 7030.8 50145.2 3820.7 55691.7 8666.7 29966.8 78525.7 37260.0 31813.3 

Actual-Projected values (negative values indicate negative impact)           

-491.1 145.6 -17702.1 -382.5 -16408.1 -2180.8 5168.2 -13004.6 -8902.0 -2267.1 
-514.7 601.1 -14720.7 -681.5 -10152.7 -1404.3 8714.9 -5452.3 -6199.7 362.2 
-564.8 1651.1 -5502.7 -232.1 -6821.0 -1281.7 11508.6 1465.0 -16181.8 2570.1 

Note: Yellow highlighted cells are intra-ASEAN imports resulted by Trend Function (2016, 2017 and 2018 

yellow cells). 

The normal 2016, 2017, and 2018 cells are actual value (the three rows under the yellow highlighted rows). 
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Brunei   Cambodia  Indonesia      Laos   Malaysia  Myanmar  Philippines Singapore  Thailand  Vietnam 

1187.1 644.6 24623.9 997.3 40361.5 3196.4 5838.4 82341.0 32490.6 8554.8 
1096.2 313.5 33347.5 1151.8 50395.7 4194.1 11557.6 107672.9 44317.9 10351.0 
1733.6 416.9 42098.9 1039.8 56098.3 4498.6 8635.3 133868.3 54044.9 13583.3 
2104.2 516.9 41831.1 904.7 60946.9 4388.5 9804.4 133723.7 56730.5 17072.8 
2644.4 526.8 40630.0 1345.6 63947.5 5458.8 8614.9 137946.1 59320.5 18178.9 
2093.0 362.2 39668.1 1390.8 65238.6 4360.0 9211.7 130198.7 59425.8 18260.5 
1239.5 689.5 33572.3 1578.0 56169.1 4289.5 8536.9 107802.9 55165.0 18063.7 
2165.7 544.6 41969.9 1562.0 68302.2 4993.9 9368.9 137009.8 66430.0 21858.0 
2275.0 556.8 43327.7 1652.2 71336.4 5157.1 9489.8 141492.5 70126.9 23605.9 
2384.3 569.1 44685.4 1742.4 74370.6 5320.4 9610.6 145975.2 73823.9 25353.9 

1492.7 870.2 33830.3 1606.8 55745.4 3511.4 8400.6 99374.9 54657.0 17289.1 
1794.9 1122.6 39323.7 3128.3 63231.8 3892.1 10127.8 108088.9 59663.9 21508.6 
1847.3 954.7 41913.2 3726.1 71132.6 4207.1 11181.1 121903.5 64962.3 24634.2 

Actual-Projected values (negative values indicate negative impact)           

-673.0 325.6 -8139.6 44.8 -12556.8 -1482.5 -968.3 -37634.9 -11773.0 -4568.9 
-480.1 565.8 -4004.0 1476.1 -8104.6 -1265.0 638.0 -33403.6 -10463.0 -2097.3 
-537.0 385.6 -2772.2 1983.7 -3238.0 -1113.3 1570.5 -24071.7 -8861.6 -719.7 

Note: Yellow highlighted cells are intra-ASEAN exports resulted by Trend Function (2016, 2017 and 2018 yellow 

cells). 

The normal 2016, 2017, and 2018 cells are actual value (the three rows under the yellow highlighted rows). 
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Brunei   Cambodia  Indonesia      Laos   Malaysia  Myanmar  Philippines Singapore  Thailand  Vietnam 

3.1 174.0 1380.1 57.3 -60.2 67.8 -4.9 4076.0 2685.9 428.7 
89.5 349.0 5904.2 135.4 525.6 25.5 40.2 5715.1 2220.9 1300.9 
67.5 223.8 8334.5 75.0 2664.3 84.6 -74.1 1991.6 952.2 1517.3 
31.5 523.0 7587.9 73.6 2813.9 151.2 145.2 12057.3 -745.4 1262.5 

-58.0 298.8 8721.1 104.6 2150.0 1186.8 -41.7 3495.7 528.2 2078.6 
141.2 372.5 13083.7 137.9 2284.0 683.6 137.1 4734.5 -940.7 1547.1 

86.7 425.4 9228.6 221.8 2931.4 2230.6 57.3 3050.4 433.6 2153.5 
84.3 463.2 13218.7 190.5 3612.3 1905.3 96.0 4512.4 -1195.6 2359.5 
92.5 494.5 14586.3 209.4 4040.1 2223.4 110.7 4386.2 -1677.9 2582.0 

100.7 525.8 15953.8 228.3 4467.8 2541.5 125.5 4260.0 -2160.2 2804.4 

-64.7 635.8 9907.5 196.6 2098.7 1682.9 608.3 6353.7 2003.4 2306.6 
535.3 603.5 10189.7 171.2 2219.2 2590.4 725.5 4094.2 1814.0 2531.2 

63.3 788.7 11842.0 202.5 474.3 910.8 989.7 3394.6 1671.2 2851.3 

Actual-Projected values (negative values indicate negative 
impact)           

-149.0 172.6 -3311.2 6.1 -1513.6 -222.4 512.3 1841.3 3199.0 -52.9 
442.8 109.0 -4396.6 -38.2 -1820.9 367.0 614.8 -292.0 3491.9 -50.8 
-37.4 262.9 -4111.8 -25.8 -3993.5 -1630.7 864.2 -865.4 3831.4 46.9 

Note: Yellow highlighted cells are intra-ASEAN FDI inflows resulted by Trend Function (2016, 2017 and 2018 yellow cells). 

The normal 2016, 2017, and 2018 cells are actual value (the three rows under the yellow highlighted rows). 
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Brunei   Cambodia  Indonesia      Laos   Malaysia  Myanmar  Philippines Singapore  Thailand  Vietnam 

133.0 -8.4 1271.0 1.5 3495.4 72.3 -313.6 3330.1 675.7 143.9 
-35.1 17.2 1311.4 34.5 3848.5 69.9 -76.7 8931.4 1764.7 413.6 
156.4 33.1 1888.5 0.4 3370.9 118.5 -557.2 12716.8 -2205.0 290.2 
845.9 2.4 6307.3 0.1 3894.9 98.7 867.8 9814.7 1477.5 442.7 
225.4 -1.6 2314.1 1.1 1385.3 95.8 -321.9 13267.9 1022.1 338.5 

-593.1 20.4 1173.4 1.8 1647.1 101.0 334.1 15721.2 3598.5 304.0 
52.5 47.1 838.1 2.2 3743.6 29.5 905.0 13702.2 1084.7 399.3 

-71.9 35.5 1993.5 -3.0 2248.8 71.0 792.9 17533.0 2220.0 418.2 
-117.9 40.4 1952.5 -5.2 2047.3 67.8 961.2 19149.0 2510.0 439.5 

-164.0 45.4 1911.5 -7.5 1845.7 64.6 1129.5 20765.0 2800.1 460.7 

231.6 -7.4 2462.8 23.9 4331.3 49.5 400.1 15459.5 2574.1 164.1 
38.5 20.4 1652.0 6.7 3769.2 0.1 353.4 17486.6 1712.6 403.3 

-63.2 42.3 1146.6 29.5 1690.9 -40.0 1235.6 16022.9 2547.9 515.3 

Actual-Projected values (negative values indicate negative 
impact)           

303.5 -42.9 469.3 26.9 2082.5 -21.5 -392.8 -2073.5 354.1 -254.1 
156.4 -20.0 -300.5 11.9 1721.9 -67.7 -607.8 -1662.4 -797.4 -36.2 
100.8 -3.1 -764.8 37.0 -154.8 -104.6 106.1 -4742.1 -252.2 54.6 
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1. BEVEZETÉS 

A gyorsan változó gazdasági körülmények és technológiai fejlődés a vállalkozásokra is hatást 

gyakorolnak, számukban és fejlődési lehetőségeikben egyaránt. Ugyanez igaz az egyetemek 

gazdasági és társadalmi szerepvállalására is. A gyors fejlődésnek köszönhetően egyre több 

innovatív ötlettel állnak elő az egyetemek hallgatói, oktatói, kutatói is, azonban e tudás 

átadására, eredményeinek gyakorlati hasznosítására nem mernek/nem tudnak belekezdeni a 

vállalkozói készségeik hiánya miatt; vagy ha vállalkozásukat el is kezdik, az ilyenfajta tudás 

hiánya miatt korán elbukhatnak. A vállalkozás-indítás ösztönzése, a kezdeti nehézségek 

leküzdésében való segítség, illetve az egyetemek gazdaságban betöltött szerepük fokozódása 

miatt jöttek létre az egyetemi inkubátorok. 

Azért választottam dolgozatom témájául az egyetemi inkubátorokat, mert szerettem volna 

képek kapni működésükről, illetve arról, hogyan lehet egy ilyen inkubátort sikeresen 

működtetni.  

Az egyetemi inkubátor az üzleti inkubátornak egy olyan speciális fajtája, amely összekapcsolja 

a felsőoktatási intézményt, a helyi üzleti szférát és az államot, ennek következtében a 

gazdaságfejlesztésre kifejtett hatása is jelentős lehet. A speciális szolgáltatások nyújtása mellett 

ugyanolyan fontosságú a vállalkozói készségek fejlesztése, átadása; a vállalkozói gondolkodás 

és kultúra támogatása, valamint a vezetői és intézményi fejlődés. Az egyetemi inkubátorokat is 

megpróbálták a lehetséges módokon tipizálni, tükrözve azok sokszínűségét, eltérő funkcióikat. 

Kutatásom célja megtalálni azt a szempontrendszert, ami alapján egy átfogó vizsgálattal össze 

lehet hasonlítani a világ több pontján működő egyetemi inkubátorokat, megtalálni a közös 

pontokat és azokat az elemeket is, amikben eltérnek. A vizsgálat során igyekeztem hazai példát 

is az elemzésbe bevonni. 
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Munkámat a téma elméleti áttekintésével kezdem. Bemutatom a kapcsolódó fogalmakat, 

fókuszálva a vállalkozások, vállalkozásfejlesztés, inkubáció területére. Ezt követően 

ismertetem a releváns hazai és külföldi források alapján az inkubáció fejlődéstörténetét és az 

inkubátorok csoportosítási lehetőségeit. Bemutatom az inkubátorok által jellemzően nyújtott 

szolgáltatásokat és azt, hogy mitől tekinti az irodalom sikeresnek az inkubátorok működését, 

mitől lesz megfelelő és hatékony az inkubációs folyamat. 

Ezek után áttérek az inkubátorok speciális fajtájára és részletesen bemutatom az egyetemi 

inkubációs folyamatot, hatásukat az egyetem működésére, illetve az egyetem köré csoportosult 

vállalkozói és spin-off ökoszisztéma szemszögéből, fókuszálva a társadalmi és gazdasági 

hasznukra. Végezetül az elméleti kutatásom zárásaként az irodalmak alapján megnézem hogyan 

tipizálhatók a különböző egyetemi inkubátorok. 

Kutatásom során a világ összes pontjáról igyekszem a vizsgálathoz inkubátorokat gyűjteni. A 

gyűjtött inkubátor vizsgálatához, támaszkodva a szakirodalmakra és az inkubátorokról 

rendelkezésre álló információkra, létrehozom a saját tipizálást. Ennek során kiemelem a 

számomra leginkább jelentős szempontokat, mint például kik lehetnek az érdekelt felek, mi(k) 

az elsődleges célja(i) az inkubátornak, milyen szolgáltatásokat és képzéseket tud nyújtani a 

részt vevő vállalkozások számára, stb. Majd e szempontok figyelembevételével megvizsgálom 

és összehasonlítom az általam gyűjtött egyetemi inkubátorokat, megmutatva mely tényezők 

tehetik sikeressé őket. 
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2.VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS ÉS INKUBÁCIÓ 

2.1 Vállalkozások 

A kis- és középvállalkozások (KKV-k) száma és szerepe az országokban kiemelkedő, 

megalapozzák egy ország gazdasági stabilitását, növekedését, fontos szerepet töltenek be a 

GDP-termelésben, a munkahelyteremtés egyik hajtómotorja. De kit tekintünk vállalkozónak és 

mit nevezünk vállalkozásnak? E kifejezések magyarázatára számos definícióval 

találkozhatunk. 

A vállalkozó szó az „entreprendre” francia eredetű szóból származik, ami vállalkozást, 

próbálkozást és kockáztatást jelent. 

Webster a szótárában úgy határozta meg a vállalkozót, hogy: „olyan személy, aki üzleti 

vállalkozást szervez és irányít, vállalja a kockázatot a nyereség érdekében.”42 

Louis Jacques Filion a vállalkozás meghatározásába hat összetevőt állapított meg: innovációt, 

lehetőségek felismerését, kockázatkezelést, folyamatos tevékenykedést, erőforrások 

kihasználását és a hozzáadott értéket. Richard Cantillon a vállalkozás meghatározásában a 

kockázatkezelést emelte ki. Jean-Baptiste Say az innovációt tartotta a vállalkozás legfontosabb 

elemének. Joseph Alois Schumpeter azt feltételezte, hogy a vállalkozói szellem lényege az új 

lehetőségek felismerésében és kihasználásában rejlik. (Filion, 2011) 

Peter Kilby szerint a vállalkozó egy nagy és fontos élőlény, akinek a jellemzői és sajátosságai 

teljesen a szemlélő nézőpontjától függenek. Lippen vizsgálata szerint vannak vállalkozói 

törekvéssel rendelkező egyének, de nincsenek meg a szükséges erőforrásaik, gyakorlat (és 

szerencse) hiányában nem váltak sikeressé. Baumol meglátása szerint a vállalkozáshoz az új 

lehetőségek felismerése és innovatív dolgok hasznosítása szükséges. (Fülöp, 2004) 

Vecsenyi János könyvében úgy fogalmaz, hogy: a vállalkozás egy olyan folyamat, ahol a 

vállalkozónak fel kell ismernie az üzleti lehetőségeket, ki kell azokat használni, kitartani és 

megvalósítani az elképzeléseiket azért, hogy szakmai, üzleti, társadalmi és magánéleti sikereket 

érjen el. (Vecsenyi, Kisvállalkozások indítása és működtetése, 2009) 

Robert Hisrich megfogalmazásában: „a vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának 

folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható 

pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot, és megkapja folyamat révén keletkező anyagi és 

személyes megelégedettséget nyújtó elismerést.” (Hisrich & Peters, 1991) 

                                                 
42 https://www.merriam-webster.com/dictionary/entrepreneur 
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Az Európai Unió által kibocsátott Zöld Könyv szerint: „a vállalkozás gondolkodásmód, 

valamint gazdasági tevékenység teremtésének és fejlesztésének folyamata, ötvözve a 

kockázatvállalást, a kreativitást, és/vagy az innovációt józan menedzsmenttel, egy új vagy már 

működő vállalaton belül.” (Commision, 2003) (Dániel , 2016) 

Szerb László megfogalmazásában:  

„a vállalkozás olyan tevékenység vagy/és magatartási forma, amely  

 kreatív, innovatív; 

 magába foglalja a piaci lehetőségek megragadását; 

 jelentheti a produktív inputok, erőforrások másfajta kombinálását; 

 együtt jár a bizonytalanság vállalásával, nem pusztán anyagi kockázatviseléssel, 

 célja nem csupán a profitmaximalizálás, hanem a tágan értelmezett értékteremtés.” 

(Szerb, 2004) 

Dániel Zoltán (2016) a következőképpen fogalmazta meg: „Olyan, jogszabályok által 

lehatárolt, szabályozott szervezeti keretek között működő tevékenység, amely középpontjában a 

vállalkozó személy áll, aki tudásával és egyéb kompetenciáival a rendelkezésére álló 

erőforrások gazdaságos és hatékony felhasználásával, egy szociotechnikai rendszer 

irányításával, saját vagy megbízói tőkéjét kockáztatva, profit elérésére törekszik.” 

Magyarországon a kis- és középvállalkozások meghatározásáról és fejlődésük támogatásának 

összefoglalásáról a 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezik. A törvény szerint KKV-nak 

minősül az a vállalkozás, amelynek:  

 összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb, és 

 éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy 

mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen 

vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy 

együttesen meghaladja a 25%-ot.43 

2.2Vállalkozásfejlesztés 

A versenyképesség, a hatékonyság javítása és a termelékenység növelése a legfőbb célja 

vállalkozások fejlesztésének. A fejlesztési eszközöknek két nagy csoportja van: pénzügyi és 

nem pénzügyi eszközök (más néven: üzletfejlesztési szolgáltatás). Pénzügyi elemek közé 

                                                 
43 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400034.tv 
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tartoznak a hitelprogramok, tőkeprogramok és pályázatok; a nem pénzügyihez pedig oktatás, 

képzés, tanácsadás valamint menedzsmentszolgáltatások. 

Az üzletfejlesztési szolgáltatásokon belül három beavatkozási szintet különböztetnek meg: 

 makroszintű beavatkozás: általános üzleti környezet javítását célozzák meg, ez 

meghatározó fontosságú a vállalkozások életében. 

 mezoszintű beavatkozás: szolgáltatást nyújtó szervezeteket célozzák a fejlesztések, 

minél hatékonyabbak és eredményesebbek legyenek. 

 mikroszintű beavatkozások: a vállalkozások közvetlen támogatását célozzák. 

 Az Európai Unió által a kis-és középvállalkozások számára nyújtott szolgáltatások 

kategorizálása: 

 alapinformációk szolgáltatása: induláshoz szükséges információk 

 professzionális információszolgáltatás: piaci, pénzügyi és vállalati információk 

 megfelelő helyiségek és környezet biztosítása: inkubáció, ipari/ technológiai parkok 

 finanszírozás: kölcsönök, tőkefinanszírozás 

 tanácsadás és közvetlen támogatás: speciális tanácsadás 

 kis-és középvállalkozás-specifikus tréningek: induló vállalkozások fejlődésének, 

növekedésének menedzselése  

 kis-és középvállalkozás-specifikus akciók: üzleti megbeszélések, konferenciák  

Az OECD és UNIDO a legfontosabb beavatkozásokat három csoportra bontja: 

 tanácsadási szolgáltatások: üzleti tanácsadás, információszolgáltatás, menedzsment 

 pénzügyi programok: vállalkozások számára a hitelek, garancia, stb. kapcsolatban 

segítségnyújtás 

 üzleti inkubáció: vállalkozások számára jobb feltételek biztosítása. (Imreh , 2005) 

2.2 Inkubáció fejlődése 

Az üzleti inkubáció az 1970-es, 1980-as években jelent meg Európában, amikor a fejlett 

országokra a klasszikus nagyipar válsága volt jellemző és jelentősen megnövekedett a 

munkanélküliek száma. Ebből következtethetően a korai „tradicionális” vagy „első generációs” 

inkubátorok legfőbb célja új munkahelyek létrehozása volt, tágabban értelmezve a lokális 

gazdasági környezet élénkítése. A kormányzatok számára is elsődleges céllá vált a 

munkahelyteremtés, a felszabadult munkaerőt a KKV-k vették át, így még szükségesebbé vált 

ezek támogatása és megerősítése. A bizonytalan projekteket kisebb szervezetekben (adott 
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feladatra szerveződött csoportban) olcsóbban és hatékonyabban lehet megvalósítani. Míg a 

tradicionális modellben a munkahelyteremtés volt a fő cél, a második generációs vagy más 

néven specializált inkubátorok már a kisvállalkozások egy adott csoportjára koncentrálnak, 

amelyek növekedésre képesek.  

Az 1990-es évektől az inkubátorok egyre specializáltabb formái jelentek meg: technológiai, 

„fal nélküli” (nyitott) és iparág-specifikus inkubátorok. A ’90-es évek végén megjelentek az új 

gazdasághoz tartozó és virtuális inkubátorok is, amelyek az infokommunikációs technológiai 

kezdő vállalkozásokat támogatták. Ezzel az inkubáció fejlődése új szintre emelkedett, 

elsődleges céllá a tőkemegtérülés vált. (Bajmócy, 2004a) (Buzás , et al., 2003) 

 

 

Az inkubátorok innováció politikai célokra és a helyi gazdaság fejlődésére egyre nagyobb 

figyelmet fordítottak, fokozatosan kezdett felerősödni az egyes térségek közötti verseny. Az 

Európai Unióban is egyre lényegesebbé vált a KKV-k fejlesztése, támogatása a 

munkahelyteremtés és az innovációs tevékenységük miatt. Fontos szerepe volt ebben a 

tevékenység kihelyezésnek (outsourcing). Felhívta a figyelmet a kis- és középvállalkozások és 

150. ábra Az üzleti inkubátor fejlődésének folyamata 

Forrás: (Bajmócy, 2004a) 
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a transznacionális vállalatok közötti kapcsolatok szükségszerűségére, így „összekapcsolva” a 

globális gazdaságot a helyivel. (Bajmócy, 2011) 

2.4.Inkubáció, inkubátorok típusai 

Az üzleti inkubáció az induló vállalkozásokat támogató, fejlesztésüket különböző 

szolgáltatásokkal segítő eszköz, amely pontos meghatározására több megfogalmazással is 

találkozhatunk.  

Bajmócy így fogalmaz: „Induló kisvállalatok részére átmeneti jelleggel biztosított komplex 

szolgáltatáscsomag és speciális környezet, amely javítja a cégek túlélési esélyeit életpályájuk 

kezdeti szakaszában, és megalapozza későbbi intenzív növekedésüket. A támogatás folyamatát 

jelöli az „inkubáció” kifejezés, míg az „inkubátor” az e célra létrehozott szervezetre és 

infrastruktúrára (legtöbbször egy épületre, épületcsoportra, vagy parkra) utal.” (Bajmócy, 

2011) 

Szűkebb értelmezésben olyan intézmények sorolhatóak ide, amelyek az induló 

vállalkozásoknak biztosítanak működési teret és nyújtanak különféle szolgáltatásokat. A térbeli 

közelség miatt különféle szinergia-hatások alakulhatnak ki. Tágabb értelemben véve ide 

tartoznak az ipari parkok, technológiai központok és a regionális klaszterek is, amelyek 

központi eleme a speciális környezet biztosítása. (Bajmócy, 2004a) 

Az Európai Unió kutatási eredménye által megalkotott konszenzusos üzleti inkubátor fogalom: 

„Olyan szervezet, amely felgyorsítja és rendszerbe foglalja a sikeres vállalkozások 

létrehozásának folyamatát, átfogó és integrált szolgáltatásokat nyújtva számukra, beleértve: 

 az inkubációs teret 

 támogató üzleti szolgáltatásokat 

 klaszteresedés és hálózatosodás lehetőségét.” (European Commission , 2002) 

Az inkubátorok céljai: 

 olyan startupok kiválasztása/ támogatása, amelyek növekedésre képesek 

 azok fejlődésének segítése 

 a vállalatok hálózati kapcsolatainak kiépítésében való segítés 

 hitelesség biztosítása a vállalkozások számára 

 egy gazdasági ágazat katalizátorává válni egy adott szektorban, régióban (Wanklin, 

2002) 

Carayannis és Zedtwitz (2005) öt szolgáltatást helyez az inkubáció középpontjába: 
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1. inkubációs tér (iroda, bútorok) 

2. ügyviteli szolgáltatás (számítógépes hálózat, könyvelés) 

3. pénzügyi szolgáltatás (tőkebefektetés) 

4. induló vállalkozások segítése (jogi tanácsadás) 

5. hálózatosodás lehetősége. 

Azok az inkubátorok, amelyek mind azt öt szolgáltatást tudják nyújtani, szűkebb értelemben is 

inkubátorok; amelyek négyet tudnak nyújtani, tágabb értelemben tekinthetőek annak. Ha 

viszont ennél kevesebbet csak, akkor nem sorolhatóak közéjük. 

Carayannis és Zedtwitz (2005) az inkubátoroknak öt archetípusát állapították meg (de éles 

elkülönülés nem figyelhető meg közöttük): 

1. regionális üzleti inkubátor: elsősorban a helyi közösséget szolgálja, célja a 

munkahelyteremtés, továbbá a helyi kereskedelem és jólét támogatása. 

2. egyetemi inkubátor: nem a pénzügyi megtérülés a legfontosabb, a tudományos 

kutatásokra, közösségi szolgálatra összpontosít az egyetem. 

3. független inkubátor: profitorientált, általában egy adott technológiára vagy iparra 

fókuszál. 

4. vállalat-belső inkubátor: nem egy adott iparágra koncentrál, hanem a vállalkozások 

sajátos igényeire. 

5. virtuális inkubátor: anyavállalataiknak kereskedelmi céljaik jelentősek, valamint a belső 

inkubátor a vállalkozások fejlesztését célozza. 

Az inkubátor fajtáit a versenyképesség és stratégiai célok alapján különbözetik meg. A 

versenyképességen belül három területet különböztetnek meg: adott iparágra, adott földrajzi 

területre vagy egy konkrét vállalkozói szegmensre fókuszálnak; a stratégiai cél tengelyen 

pedig a szerint csoportosították, hogy profitorientáltak-e vagy sem. A regionális üzleti és 

151. ábra Az inkubátorok öt altípusa 

Forrás: (Carayannis & von Zedtwitz, 2005) 
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egyetemi inkubátor nonprofit alapon működik a független és virtuális profitorientált, a 

vállalati pedig e kettő határán helyezkedik el. 

 

Grimaldi és Grandi (2005) az inkubátoroknak négy típusát különbözteti meg: 

 üzleti innovációs központok (BICs): az inkubátorok kezdetleges formájának 

mondhatóak. Alacsony áron szolgáltatnak eszközöket, hozzáférést biztosítanak külső 

pénzügyi forrásokhoz, valamint technikai, gazdasági és menedzsmenti ismeretekkel 

segítik a vállalkozásokat. 

 független magáninkubátorok (IPIs): általában magánszemélyek csoportja hozza létre 

vállalkozások fejlődésének, bővítésének segítése céljából. Saját pénzüket fektetik bele 

a vállalatokba és részesedéssel rendelkeznek. A tőke mellett a speciális tudás, 

ismeretek átadása is jelentős. 

 szervezeti (vállalathoz kapcsolódó) magáninkubátorok (CPIs): általában 

nagyvállalatok hozzák létre, hogy az új, induló vállalkozásokat támogassák. Biztosítják 

a fejlődéshez szükséges forrásokat (javarészt saját tőkéből). 

  egyetemi üzleti inkubátorok (UBIs): fő célkitűzésük, hogy hozzáférést biztosítsanak a 

fejlett technológiai ismeretekhez, az akadémiai infrastruktúrához, illetve hálózatokhoz, 

azonban ezekhez jórészt állami támogatásokra van szükség. 

E négy típust két csoportba lehet sorolni nyereségcéltól függően, amelyek között az egyetemi 

inkubátorok helyezkednek el. 

 

Az Egyesült Államokban elterjedt tipizálás az inkubációhoz hozzákapcsolódó tevékenységre 

utal, nem pedig annak fejlettségére. Az egyes csoportok nincsenek teljesen lehatárolva, ezáltal 

lehetnek közöttük átfedések. Az alapvető típusok: (Lewis, 2001) (Bajmócy, 2004a) 

 vegyes profilú inkubátor (mixed-use incubator): nem kifejezetten egy adott 

vállalkozás-típusra összpontosít. Ilyen például a Vertmontban működő Brattleboro 

152. ábra A két inkubációs modell 

Forrás: (Grimaldi & Grandi, 2005) 
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Developement Credit Corpotation. Több mint 60 kisvállalkozónak nyújt különféle 

segítséget, hozzájárul azok sikeréhez.44  

 iparág-specifikus inkubátor (targeted incubator): konkrét iparágnak a vállalkozásait 

segítő inkubátor, tehát egy adott szegmensre koncentrál, mint például a Houston 

Women’s Business Center, amely a kortárs női vállalkozókra fókuszál, a 

vállalkozókészséget igyekszik ösztönözni.45 

 termelői inkubátor (manufacturing incubator): termelő vállalkozásokat támogató 

inkubátor, termékfejlesztési startupok számára kínál szükséges szolgáltatásokat. A 

Tech Valley Center of Gravity inkubátor programja is ilyen.46 

 szolgáltatói inkubátor (service incubator): szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat 

támogató inkubátor. Az egyik legújabb ilyen típusú inkubátor a Cooling as a Service 

Initiative, amely az energiafogyasztás és üvegházhatás csökkentésére koncentrál, 

különböző hatékony hűtőrendszereken keresztül.47 

 felzárkóztató inkubátor (empowerment incubator): gazdasági problémákkal küzdő 

vállalkozások fejlődését, növekedését támogató inkubátor. Gazdasági, pénzügyi 

nehézségek megoldásában a Filene Incubator kínál különféle lehetőségeket.48 

 technológiai inkubátor (technology incubator): kifejezetten a technológia-orientált 

vállalkozások számára segítséget nyújtó inkubátor, sok esetben erős egyetemi 

kapcsolatokkal rendelkeznek. Erre példa Tampa Bay Technology Incubator, amely a 

Dél-Floridai Egyetemen működik.49 

 fal nélküli inkubátorok (incubator without walls): eltér a hagyományos inkubátorok 

által nyújtott szolgáltatásoktól, működési teret nem adnak, szolgáltatásaik többségét 

interneten keresztül nyújtják. A Bloom Virtual Incubator is ilyen módon biztosítja a 

sikerhez szükséges tanácsadást, mentorálást.50 

  

                                                 
44https://www.camoinassociates.com/business-incubators-what-business-incubator-and-should-your-community-

have-one 
45 https://www.econstor.eu/bitstream/10419/119157/1/ERSA2010_1283.pdf 
46 https://www.tvcog.net/facility/manufacturing-incubator 
47https://www.climatefinancelab.org/news/base-launches-cooling-as-a-service-incubator-and-opens-call-for-

applications/ 
48 https://filene.org/do-something/programs/incubator 
49https://www.usf.edu/research-innovation/rf/usf-connect/tbti/index.aspx 
50https://www.bloom.space/virtual-incubator 

https://www.camoinassociates.com/business-incubators-what-business-incubator-and-should-your-community-have-one
https://www.camoinassociates.com/business-incubators-what-business-incubator-and-should-your-community-have-one
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/119157/1/ERSA2010_1283.pdf
https://www.tvcog.net/facility/manufacturing-incubator
https://www.climatefinancelab.org/news/base-launches-cooling-as-a-service-incubator-and-opens-call-for-applications/
https://www.climatefinancelab.org/news/base-launches-cooling-as-a-service-incubator-and-opens-call-for-applications/
https://filene.org/do-something/programs/incubator
https://www.usf.edu/research-innovation/rf/usf-connect/tbti/index.aspx
https://www.bloom.space/virtual-incubator
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A vállalkozások fejlesztések szempontjából a következő három fogalom magyarázata 

lényeges lehet: 

 Kisvállalkozások fejlesztése (small business development): gyűjtőfogalom, tartalmazza 

a tradicionális és technológiai inkubációt is, széleskörűen magába foglalja a fejlesztési 

eszközöket függetlenül a vállalkozások fejlettségétől. 

 kezdő vállalkozások fejlesztése (new business development): a tradicionális inkubáció 

ilyen eszköz, szinte minden induló vállalkozást támogathat, iparágtól, innovatív 

tevékenységtől függetlenül, illetve azt sem veszi figyelembe, hogy helyi vagy nem 

helyi piacra termelnek. 

 innovatív vállalkozások fejlesztése (entrepreneurial business development): a 

technológiai inkubáció ilyen eszköz, olyan innovatív kisvállalkozásokat támogatnak, 

amelyeknél nagy növekedési lehetőségben bíznak. (Malizia, et al., 1997) (Bajmócy, 

2004b) 

2.5 Inkubációs folyamat 

A kis-és középvállalkozásoknak a méretükből, szervezeti felépítésükből és a kisebb piaci 

ügyleteik miatt nehezebb a kezdeti és a fejlődésük során jelentkező nehézségeiket leküzdeni. 

Felléphetnek pénzügyi illetve nem pénzügyi jellegű problémák. Előbbinél többnyire a hálózati 

kapcsolatok hiánya a legfőbb, mivel jól kiépített kapcsolatokkal még nem rendelkeznek, a 

többi, nem pénzügyi jellegű probléma (például: menedzsmenti készségek, tanácsadás, 

szükséges információk megszerzése) megoldhatóvá válna. Pénzügyi nehézségeik 

finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésekből adódhatnak. Az inkubációs folyamat során az 

ilyen akadályok leküzdésére van lehetősége a cégeknek. Ez az eljárás kétszintű. Egyrészt a 

megalakult inkubátorok négy működési szakaszon mennek át: 

1. előkészítő szakasz: a megalakuló inkubátorok lényeges sajátosságai, működési 

módszerei rajzolódnak ki (mérete, milyen szolgáltatásokat nyújt, mely vállalkozásokat 

akar támogatni), 

2. végrehajtás: összeáll a szervezeti felépítés, szükséges forrásokat begyűjtik, 

3. inkubációs folyamat beindítása, megerősítése: tanácsadások, szolgáltatások fejlesztése, 

innovatív rendszerek létrehozása, 

4. önfenntartó működés elérése: információk, tapasztalatok cseréje, hálózatok kiépítése. 

(Lalkaka, 1997) 
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Másrészt a vállalkozó egy ötlettel belép az inkubátorba, segítségével megvalósítja azt, majd pár 

év tapasztalatszerzés után kilép, úgymond önállóvá válik. Az inkubációs folyamat során, ha az 

értéknövelő szolgáltatások minél nagyobb növekedést, fejlődést eredményeztek, a vállalkozás 

annál nagyobb megnövekedett értékkel hagyja el az inkubátort, és kisebb valószínűséggel bukik 

el. (Bajmócy, 2004b) 

 

 

 

 

  

153. ábra Inkubációs folyamat 

Forrás: (Bajmócy, 2004b) 
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A támogatott cégek fejlődése három részre osztható: 

 beléptetési szűrő (olyan vállalatok kiválasztása, amelyek növekedésre képesek) 

 erőforrások biztosításának szintje (ide tartozik minden olyan erőforrás, amit az 

inkubátorok biztosíthatnak a sikeresség elérése érdekében) 

 szolgáltatásnyújtás és monitoring intenzitása (az inkubátorok milyen hatékonysággal 

és szinten képesek a szolgáltatásokat nyújtani). (Hackett & Dilts, 2004) (Bajmócy, 

2011) 

 

2.6 Inkubátorok által nyújtott szolgáltatások 

Az inkubátorok azért jöttek létre, hogy segítsék a vállalkozásokat különböző szolgáltatásokkal. 

Az, hogy milyen típusú és mennyi szolgáltatást nyújtanak, befolyásolja az inkubáció célját, 

valamint függ attól is, hogy a vállalkozásoknak milyen hozzájárulásokra van szüksége és 

hogyan tudják ezeket hasznosítani. Nemcsak piaci kapcsolatról van szó a felek között, hanem 

együttműködésről. A vállalkozások számára lehetnek ezek valós (a vállalat tevékenységére 

közvetlenül nagy hatással bír) és rutinszolgáltatások (ebben az esetben csak közvetve). Az 

inkubátorok nézőpontjából standard és szakértői szolgáltatásokról beszélhetünk, standard 

esetében közvetlen tudásátadásról van szó, míg a szakértői esetén hallgatólagos tudásátadásról. 

Az inkubátorszolgáltatásokat három alapvető csoportba lehet sorolni: adminisztratív, működési 

és stratégiai szolgáltatások. Adminisztratív szolgáltatás alapvető szolgáltatásokat nyújt egy-egy 

iparágra koncentrálva (ingatlanhoz kötődő: iroda, raktár, labor), értékhozzáadó képességük sok 

esetben alacsony, ezeket a legtöbb inkubátor nyújtani tudja. Működési szolgáltatások hasonlóak 

az előbbihez, de kiegészül már egyéb irodai szolgáltatásokkal. Stratégiai szolgáltatások 

esetében már sokkal részletesebb szolgáltatáscsomagot említhetünk. Beletartozik tanácsadás, 

154. ábra Az inkubációs folyamat 

Forrás: (Bajmócy, 2011) 
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oktatás, menedzsment, kutatás-fejlesztés, innováció, technológiai transzfer, stb.. E 

szolgáltatásokat nem minden esetben az inkubátorok nyújtják, előfordulhat, hogy csak 

közvetítő szerepet töltenek be, mivel nem minden esetben tudják a szükséges szolgáltatásokat 

biztosítani. Az inkubátorszolgáltatások között speciális helyen szerepel az egyetemek által 

nyújtott szolgáltatások. Nemcsak működési teret, hanem sajátos technológiai szolgáltatásokat 

(felszerelések, laboratóriumok, képzések) biztosíthatnak, amit a magánszektor nem tudna 

megoldani, a legtöbb esetben valós piaci elégtelenséget céloznak meg. (Bajmócy, 2004a) 

2.7 Inkubáció sikerességét befolyásoló tényezők 

Az inkubátorok sikerességével kapcsolatban négy tényezőcsoport emelhető ki. 

1. vállalkozási környezet: kiemelt jelentőséggel bír az inkubátorok életében, ide sorolható 

tényező például a helyi gazdasági környezet, infrastruktúra, vállalkozókészség (sikeres 

vállalkozói minták, annak társadalmi elismertsége), innovációs hajlam, stb. 

2. technológia: a tudás létrehozása, technológiai/ technikai fejlődés szintén kiemelkedő, 

a régiókban a tudományos, technológia háttér létrehozása nagyban hozzájárul az induló 

vállalkozások fejlődéséhez, versenyképességének javításához. Ennek tényezői például: 

egyetemekkel, kutatóintézetekkel együttműködő innovatív cégek, vállalkozások K+F 

tevékenységét támogató pályázatok, vállalkozások hálózatosodása, stb.  

3.  üzleti támogatások: a tudás-alapú versengésben az új ismeretek átadását, a versenyben 

való sikerességet segítik különböző együttműködésekkel; ide tartoznak az 

inkubátorházak, vállalati hálózatok, iparági egyesületek (szaktudás, tapasztalatok 

átadása), stb. 

4. pénzügyi források: a vállalkozások számára problémát okozhat a szükséges tőke 

megszerzése, információ illetve pénzügyi szakember hiánya miatt. A KKV-k 

finanszírozási problémáinak leküzdésének segítése miatt jöttek létre az egyes 

régiókban a következő intézmények: kisebb bankok, takarékszövetkezetek, kockázati 

tőkealapok (magán: kezdeti tőkehiány áthidalását szolgálja; kormányzati: a régió 

fejlődése szempontjából lehetséges húzóágazatok támogatása), illetve üzleti angyalok.  

Ezek a tényezőcsoportok részben megegyeznek a szokásos termelési tényezőkkel: vállalkozói 

készség- vállalkozási környezet, munkaerő- üzleti támogatások, tőke- pénzügyi források, a 

természeti erőforrások helyett a technológia van itt jelen. (Malecki, 1997) (Lengyel, 2002) 

Bajmócy vizsgálatában arra a következtetésre jutott, hogy Magyarországon korlátozott 

számban van olyan térség, ahol a technológia-orientált vállalkozásokat támogató üzleti 
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inkubátorok sikeressé válnának. Ilyen térség Budapest, régióközpont vagy egyetemi város 

lehet. (Bajmócy, 2004b) 

A vállalkozásokkal, a vállalkozásfejlesztéssel és az inkubátorok működésével kapcsolatos 

szakirodalmak áttekintésével látható, hogy e fogalmak meghatározására különféle definíciókkal 

találkozhatunk, más és más módon írják körül ezeket a szakemberek. A kis-és 

középvállalkozások meghatározóak a világon, ezért megfelelő figyelmet kell fordítani 

fejlesztésükre, növekedésükre, hiszen számos akadály leküzdésében nincsen tapasztalatuk, 

ennek következtében sokan elbukhatnak. Erre irányuló szervezetként alakultak ki az 

inkubátorok, amelyek törekszenek arra, hogy a vállalkozások sikeresek legyenek, gazdasági 

hatásuk minél jobb legyen. Azonban ahhoz, hogy e szolgáltatások hatásosak legyenek és 

megtérüljenek, nem csak az inkubátoroknak kell munkálkodnia, hanem a magánszektornak és 

az államnak is. Az inkubátorok valójában összekapcsolják ezeket, hiszen az állam által kínált 

javakat az inkubátorok különböző típusai igyekszenek olyan formában továbbjuttatni az induló 

vállalkozások számára, amire szükségük van (inkubátorok tipizálása a nyújtott szolgáltatásaik 

alapján). És ha ez sikeres az állam gazdasága fejlődni fog a fejlődő és növekvő vállalkozások 

száma által. A következő részben az egyetemek szerepvállalását emelem ki, hogyan járulnak 

hozzá a vállalkozókészség növeléséhez, a kutatási tevékenységek hasznosításához, illetve 

milyen szerepük van a gazdaságban. 
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3 EGYETEMEK SZEREPE A GAZDASÁGBAN, GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN 

Az egyetemek céljai fejlődésük során egyre inkább kiszélesedik, fejlődésük folyamán 

generációnként teszünk különbséget. Az első generációs egyetemek szinte kizárólagos célja az 

oktatás. A második generációsoknál emellett már megjelenik a kutatás is célként, helyi piacon 

működnek és főképpen elitképzés jellemzi. A harmadik generációs egyetemek az oktatás és 

kutatás során törekszenek arra, hogy a változó gazdasági és társadalmi környezet feltételeihez 

minél jobban tudjanak alkalmazkodni, egyetemen kívüli partnerekkel kapcsolatot kiépítsenek, 

illetve a létrejövő know-how-t hasznosítsák. Nemcsak az elitképzés van jelen, hanem már a 

tömegképzés is, valamint a nemzetközi versenypiacon is megjelentek. Az egyes generációk 

közötti határvonal nem válik el élesen egymástól. (Wissema, 2009) 

Pawlowski megemlíti már a negyedik generációs egyetemeket is, amelyek célja kiegészül a 

tudásalapú gazdaság igényeinek figyelembevételével és ebből kifolyólag igyekszik a 

környezetére hatást gyakorolni. (Pawlowski, 2009) 

A felsőoktatási intézmények célkitűzéseinek bővülése folyamán egyre fokozódóvá vált a 

gazdasági szerepvállalásuk, gazdaságban betöltött szerepük, illetve az erre irányuló hatásuk. 

Ezeket a hatásokat két részre lehet osztani (input-output oldal): az egyik alapvetően az egyetem 

jelenlétéből fakadó hatások, a másik az egyetem működéséből, tevékenységi köréből 

eredeztethető. Input oldalt tekintve (hallgatók vonzása, foglalkoztatás, szolgáltatások 

igénybevétele) hatást gyakorol a helyi kormányzatra (közszolgáltatások iránti kereslet 

növekedése), vállalkozásokra (a hallgatók és foglalkoztatottak által pótlólagos kereslettel 

találhatják szemben magukat) és háztartásokra (pótlólagos jövedelemre tehetnek szert például 

lakások kiadásával) is. Az output oldali hatás (tudáshatás) az egyetemek funkcióiból 

származnak. Az oktatási funkció által képzett munkaerő kerül ki a helyi gazdaságba, a kutatási 

funkció következménye az új tudás létrehozása és hasznosítása, valamint a speciális helyi közeg 

kialakításában is szerepük lehet. (Bajmócy, 2011) 

Látható, hogy e tudáskoncentráló intézmények jelenléte meghatározóak gazdasági befolyásukat 

tekintve a térségekben, azonban ez még nem elegendő a siker eléréséhez. Az egyetem-ipar 

kapcsolatok kiépítése jelentősen hozzájárul az egyetemeken keletkezett tudás átadásához, 

eredmények hasznosításához. Mindez, hogy megvalósuljon az egyetem és magánszektor 

mellett az államnak is szerepe van. Az egyetem- ipar- kormányzat együttműködési 

kapcsolatrendszerét összefogó modellt hívjuk Triple-Helixnek. A három egység közös célja az 

innováció, versenyképesség növelése, illetve a gazdaság fejlődése. (Feketéné Czakó, 2017) 
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A Triple-Helix modell a gazdasági-társadalmi folyamatok gyorsuló változásainak 

eredményeképpen alakult ki a tudásalapú gazdaság előtérbe kerülésével. Az elnevezés utal az 

egymásba épülő fejlődési spirálra és az egyenrangú együttműködés szükségességére.51 

Ez az együttműködés a három ágazat szempontjából nézve azért fontos, mert a 

magánszektornak versenyelőnye származhat belőle; az állam az egyetemen képződött 

eredmények gazdasági hasznosítását segíti, ez a gazdasági növekedéshez járul hozzá, valamint 

kompenzálni tudja az intézmény felé nyújtott szűk/csökkenő támogatásokat; az egyetemek 

pedig saját forrásainak korlátai miatt fordulnak a gazdaság szereplőihez. (Bajmócy , 2005) 

Az egyetemek szerepe kezdett átalakulni, amelyet a szakirodalom „vállalkozó egyetemeknek” 

nevez. Etzkowitz és szerzőtársai (2000) ennek létrejöttét három műveletre bontották: 

1. A tudás, mint erőforrás egyre lényegesebbé kezdett válni a hagyományos termelési 

tényezőkkel szemben. 

2. Ezáltal az egyetemek szerepe egyre meghatározóbbá vált az innovációs rendszerek 

terén. 

3. Továbbá az állami, a magán és az akadémiai szféra egy olyan összefüggő hálózati 

rendszert hozott létre, amelyben mindegyik szereplő egyenrangú. 

Az egyetemek, hogy a létrehozott tudást minél jobban tudják hasznosítani, valamint a szellemi 

javak a magánszektorba történő áramlása is minél hatékonyabban történjen, ennek érdekében 

technológia transzfer központot, inkubátort hoztak létre. (Etzkowitz, et al., 2000) 

Az egyetemi inkubátorok létrejöttéhez nem csak a felsőoktatási intézmények növekvő 

gazdasági szerepvállalása, hanem szervezeti érdekeik is hozzájárultak. Rivalizálás folyik az 

egyetemek között a hallgatókért, kutatókért és kutatási forrásokért. Törekszenek arra, hogy 

minél jobb teljesítményt nyújtsanak a verseny terén, emellett jó hírnévre tegyenek szert. Ezen 

felül komoly bevételekhez juthatnak, ha a tőkebefektetés elől sem zárkóznak el (Bayh-Dole 

törvény tette ezt lehetővé). (Buzás, 2003) 

A felsőoktatási intézmények növekvő inkubációs tevékenysége továbbá a vállalkozás-és 

innováció politika összekapcsolása következményeképpen a fejlett országokban a technológiai 

inkubátorok egyre kiemelkedőbbé váltak az inkubátor más típusaihoz képest. A technológia-

orientált, innovatív vagy speciális szolgáltatást nyújtó vállalatok tartoznak ez ilyenfajta 

inkubátorok célközönségéhez, és ehhez a folyamathoz hozzátartozik az akadémiai szférával 

kialakított kölcsönös együttműködés. A technológiai inkubátorok létrejötte és az egyetemek 

fokozódó gazdaságfejlesztési szerepvállalása egymással párhuzamosan alakult ki, és e kettő 

                                                 
51 https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0046_02_inno/tananyag/06_0.scorml 
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között komoly partneri kapcsolat keletkezett. Az egyetemek az inkubációban összetett módon 

vannak jelen: szponzorként (gazdaság fejlődéséhez hozzájáruló inkubátor létrejöttét 

támogatják), vállalkozók anyaintézményeként (jelentős részük az egyetemekről kerül ki) és 

szolgáltatásnyújtóként (speciális működési teret biztosítanak). Az egyetemi inkubáció függ a 

támogató egyetem stratégiájától és az általuk meghatározott elvárásoktól az inkubátorral 

szemben. Ezek figyelembevételével jön létre az inkubátor, saját módszereit kialakítva. A 

legnagyobb kihívást az értékhozzáadás jelenti a vállalkozások részére. (Bajmócy, et al., 2010) 

Az egyetemhez kötődő inkubátorszolgáltatások szinte minden esetben egyedinek mondhatók. 

Olyan speciális közeget tudnak biztosítani, amelyet a térségben lévő kiemelkedő vállalkozások 

tevékenysége meghatároz, igazodnak piaci igényekhez és valós piaci elégtelenségeket céloznak 

meg. Kiemelkedő a szolgáltatások közül az inspiráció, tanácsadás, kutatás-fejlesztés 

tevékenység, stb. (Bajmócy, 2004a) 

 

 

155. ábra Technológiai és egyetemhez köthető szolgáltatások 

Forrás: Bellinni (2002) és Mian (1996); fellelhető: (Bajmócy, 2011) 

 

Az egyetemek gazdasági szerepvállalása szorosan összefűződik a vállalkozói 

tevékenységükkel. Goldstein (2010) így fogalmaz: „(1) az egyetem - mint intézmény- aktív 

részvétele az egyetemi kutatásból származó technológia fejlesztésében és kereskedelmében; 

valamint (2) belső szabályozás, javadalmazás és ösztönzés, viselkedési normák és az egyetemi 

irányítás megváltoztatása, hogy megszüntessék az egyes karok, kutatók és kutatóközpontok/ 

intézetek tevékenységeinek akadályait, amelyek az egyetemen létrehozott tudás értékesítéséhez 

vezetnek.” 

Az Amerikai Egyesült Államokban 1980-ban fogadták el a Bayh-Dole törvényt, amely által az 

egyetemek számára lehetővé vált, hogy a találmányok (kutatások) szellemi-tulajdon jogát 

megkapják, ösztönözi azok hasznosítását, spin-off vállalatok alapítását. Ennek hátterében, az 

ebben az időszakban megmutatkozó versenyképességi program állt. Az 1960-as évek előtt még 
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a szellemitulajdon-jogról a szövetségi finanszírozókkal kellett értekeznie az egyetemeknek, ami 

sokáig elhúzódó folyamat volt. Majd a ’60-as évek második felétől az eddigi eseti alapon 

történő tárgyalások helyett megjelent az intézményi szabadalmi megállapodás, és ezután jött 

létre a Bayh-Dole törvény. E jogszabály következtében technológia-transzfer irodákat hoztak 

létre, valamint megnövekedett az egyetemhez kötődő cégek száma is. Kiemelkedő példaként 

említhető a kaliforniai Szilícium-völgy és a massachusettsi 128-as út. 

Az Egyesült Államokhoz hasonlóan Európában is törekedni kezdtek az egyetemi találmányok 

gazdasági hasznosítására. Azonban az amerikai sikertörténetek nem teljes mértékben 

tekinthetőek mintának, mivel intézménybeli eltérések lehetnek, amelyek miatt csak hasonló 

szabályozásokat lehet bevezetni. Az egyetemi kutatásokhoz kötődő vállalkozások létrejötte 

hozzájárulhatnak a tudás hasznosításához, hálózatok kiépítéséhez a gazdaságban. Ezek 

megvalósulását pedig elősegítik a technológiatranszfer-irodák, tudományos parkok és 

inkubátorok (szolgáltatások, támogatások). (Erdős , 2019) 

Az egyetemi inkubációval kapcsolatban a legfontosabb kérdés a tudás közvetlen hasznosítása 

a gazdaságban, ehhez kapcsolódik a spin-offok létrejötte. A spin-off képződés során időben 

nem elkülönülő kihívásokat kell megoldania az alapítóknak: 

 technológiai lehetőségek: mely technológiák hasznosíthatóak a piacon, 

 szellemi tulajdon „értékelése”: szabadalom engedélyeztetése, piaci kereskedelemben 

lévő lehetőségek feltárása, 

 spin-off projekt kiválasztása, üzleti terv kidolgozása, valamint 

 finanszírozási források, menedzsmenti támogatás megszerzése. (Clarysse, et al., 2005) 

 

Ezen kihívások leküzdéséhez egy induló vállalkozásnak még nem biztos, hogy megvannak a 

szükséges kapcsolati hálói, illetve ismeretei. Továbbá sok esetben a kutató sem motivált abban, 

hogy ötletét az üzleti életben hasznosítsa, nem kíván benne részt venni. Ebből következően az 

ötleteknek csak csekély részéből válik technológia-orientált kisvállalkozás. Az inkubátorok e 

kezdeti nehézségben igyekeznek segítséget nyújtani, majd a későbbiekben gyors 

növekedésükhöz hozzájárulni.  Az egyetemi inkubációt megelőzi a pre-inkubáció, amelynek 

legfőbb feladata a kutatók motiválása és ösztönzése az ötleteik gyakorlati hasznosításában, 

megvalósításában. (Bajmócy, 2006) 
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3.1Spin-off vállalkozások 

A szakirodalomban számos definícióval találkozhatunk az egyetemi spin-off vállalatokra, 

azonban, hogy profitorientált vállalatról van szó, mindegyik megfogalmazásban fellelhető. 

(Makra, 2013)  

Az OECD által meghatározott fogalom szerint a spin-off vállalkozásokon olyan vállalatokat 

kell érteni, amelyekre legalább a következő feltételek közül egy igaz: 

 közfinanszírozású kutatóintézet; vagy 

 közfinanszírozású intézmény/ egyetem alkalmazottja alapította; 

 technológiáját licence-eljárás során egyetemtől/ más közfinanszírozású 

kutatóintézettől nyerte; 

 egyetem/ más nemzeti kutatóintézet vesz részt benne tőkerészesedéssel. (Kleinheincz, 

2002) 

A spin-off vállalatok olyan új cégek, amelyek az egyetemen belül kifejlesztett tudás, 

technológia vagy kutatási eredmények hasznosítása céljából jönnek létre. (Pirnay, et al., 2003) 

Gazdig (2009) megfogalmazásában a spin-off cégek: „olyan innovatív kisvállalkozások, 

amelyeket egy egyetem vagy költségvetési kutatóhely alkalmazottai alapítanak saját kutatási 

eredményeik piacosítása érdekében. Ezek létrejötte azonban nemcsak a vállalkozói életformára 

váltó kutatót szolgálja, hanem az anyaintézményét is, amely pluszforráshoz juthat a spin-offok 

révén.” 

 

Soteanto és van Geenhuizen (2006) az egyetemi spin-off vállalkozásoknak a következő előnyeit 

azonosították: 

 a technológiai vállalkozások előmozdítása a régiókban, mivel tevékenységüket 

elsősorban csúcstechnológia-fejlesztésre alapozzák, e készségekre támaszkodnak, és 

magas munkabérek fizetnek 

 egyéb üzleti hozzájárulások és infrastruktúra ösztönzése, amelyek cserében előnyöket 

adnak más induló vállalkozásoknak 

 üzleti kapcsolatok erősítése egyetem által, az egyetem hírnevének javítása, a 

társadalom iránt való elkötelezettség és szabadalmakból származó bevétel szerzése. 
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3.2 Egyetemi inkubáció, inkubátorok 

3.2.1 Az egyetemek szerepe a tudás létrehozásában 

A tudás mindig vonzó kutatási terület marad a kiterjedt háttérrel rendelkező kutatók számára. 

Marshall (1920) a tudást termelékenység növelőjeként írja le, míg az ismeretek átadását a 

vállalkozások versenyképességének és erőforrás-megszerzésének ösztönzőjeként értékelik a 

szereplők szoros együttműködésében. Ennek ellenére a megtermelt tudás csak akkor válik 

életképessé a gazdasági fejlődés szempontjából, ha jelentős erőfeszítéssel és költséggel 

ruházzák át a cégekre. A korábbi tanulmányok mellett az endogén növekedés elméletének 

(ENE) evolúciója leköti a kutatók figyelmét a tudásra, mint gazdasági növekedésre. Az ENE az 

endogén viselkedés figyelembevétele miatt támogatja a tudást és a humántőkét, mint alapvető 

termelési elemet. Az ENE emellett támogatja a felsőoktatást és az egyetemeket a kutatás és 

fejlesztés (K+F) és a humántőke pénzügyi támogatásának fokozása érdekében. Korábban az 

egyetemek státusza a tudás előállítása volt, azonban napjainkban felértékelődött az egyetemek 

és az ipar közötti kölcsönhatása és együttműködése az ismeretek megosztása és a fenntartható 

versenyképességi célok érdekében (Hashmi & Shah, 2013). Pozitív kölcsönhatás tapasztalható 

a fejlődő országokban a tudásátadás és a gazdasági fejlődés között. Azt is javasolják, hogy 

javítsák a finanszírozást kifejezetten a felsőoktatási szektor számára, hogy jelentősen javuljon 

a gazdasági növekedés. Korábban a felsőoktatási intézmények célja a hallgatók 

beiskolázásának maximalizálása volt, az egyenlő hozzáférés biztosítása mellett. A méltányos 

hozzáférés mögött meghúzódó gondolatot tovább bővítették a tanítás minőségének és 

színvonalának beépítésével, mégis a teljesítmény mérésétől függ. A felsőoktatási intézmények 

a K+F funkcióit is ellátják. A tudásalapú gazdaság esetében számos mutató; a kutatás-fejlesztés, 

az innováció és a képzett humántőke elengedhetetlen. A K+F státuszának mérése 

publikációktól, szabadalmaktól és engedélyektől, valamint az idézésektől és a K+F kiadásoktól 

függ. Mégis, szorgalmazandó a K+F szintjének elterjesztését azáltal, hogy a tudás létrehozására 

és a társadalomra való terjesztésre összpontosítanak (Akhmat, et al., 2014). Az alapkutatásról 

az innovatív kutatásra való áttérés az utóbbi időben népszerűvé vált. A kreativitás, az új termék, 

vagy a minőség és a termelés javítására tett megoldási javaslat, mint folyamat, ami a tranzakciós 

költségek csökkentését hozza maga után révén, innovációnak tekinthető. A gazdasági 

növekedésben való erőteljes és lendületes részvételhez a felsőoktatási szektornak is innovációra 

van szüksége. Az innovációs alapokat tartalmazó innovációs modell bemutatásra kerül a 

felsőoktatási intézmények és a kutatóegyetemek megerősítésére és korszerűsítésére is (Kowang 

, et al., 2013). 
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3.2.2 Egyetemi és vállalkozói fejlődés 

A „tudásszűrő” kifejezést a kutatók jellemzően arra használják, hogy rávilágítsanak a tudás és 

a gazdasági tudás közötti szakadékra, amely számos korlát miatt következik be. Acs & Plummer 

(2005) szerint a tudásszűrő akadályt jelent a K+F tevékenységek számára, és elősegíti a 

társadalom számára a végső haszonélvezőként való értékesítését. A tudásszűrő megléte 

ellensúlyozza az ENE egy másik feltételezését, amelyet a kutatás és fejlesztés minden további 

tevékenység nélkül átalakít (Audretsch, 2014). Az egyetemektől azonban elvárják a vállalkozói 

szellem megteremtését azáltal, hogy hosszú távú könnyítő kapcsolatokat alakítanak ki az iparral 

az egyetemek forgalmazásának sikere érdekében.  

 

156. ábra: A tudásszűrőt okozó korlátok 

Forrás: (Tijssen, et al., 2017) 

 

Az ENE, bár támogatja a tudást, mint gazdasági fejlődést kiváltó tényezőt, nem tudja tisztázni 

és meghatározni a tudásátadás mechanizmusait. A vállalkozói szellem csökkenti a tudásszűrőt, 

és kapcsolatot teremt a tudás és a gazdasági ismeretek között. A „vállalkozói egyetemek” 

fogalmát Etzkowitz (1983) vezette be az egyetemek idővel változó szerepének kifejtésére, 

különös tekintettel az egyetemi kutatás élénk átadására. Az egyetemek szerepe drámai módon 

megváltozott az oktatástól és a kutatástól egy harmadik misszióig, azaz az ismeretek átadása a 

társadalomhoz az iparral való kapcsolatok révén. Az egyetem bevételtermelő eszközzé válik, 

és ezért módosította küldetését egy nonprofit egységtől egy nyereségesebb egység felé. 

Miközben az egyetem–ipar együttműködésére összpontosítanak, az egyetemek vállalkozói 

fejlesztési géppé válnak azáltal, hogy innovatív ötletet indítanak, támogatják és elősegítik az 

ötlet megvalósulását, és végül bevezetik az új vállalkozásokat a piacra.  

3.2.3 Egyetemi inkubátorok 

A Nemzeti Üzleti Inkubációs Szövetség az inkubációt olyan mechanizmusként határozza meg, 

amely támogatja a vállalkozókat olyan erőforrások és szolgáltatások biztosításával, amelyek 
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segítenek új vállalkozások létrehozásában. Az inkubátorok többféle módon nyújtanak 

segítséget az új vállalkozóknak. Al-mubaraki és Busler (2010) leírják az inkubátorok 

szolgáltatásait és funkcióit, mint például a közös helyiség műszaki felszerelésekkel, vezetői 

támogatás, hálózatépítés, a tudáshoz és a pénzügyi tőkéhez való hozzáférés, a vállalkozók 

ösztönzése a kezdeti finanszírozási támogatás révén. Az 1980-as években még csak 12 

inkubátor működött, míg ez az érték 2012-re 1250-re nő csak az Egyesült Államokban, és 

összességében meghaladja a 7000-es szintet. Ezért az inkubátorok egyre növekvő jelenséggé 

válnak az egész világon. Az inkubátorok főleg két fő kategóriába sorolhatók; profit és non-

profit inkubátorok. Az akadémiai környezetet és más kutatóintézeteket tekintik a nonprofit 

üzleti inkubátorok fő hozzájárulóinak. Az egyetemek folyamat kulcsszereplői, hogy a 

szervezeteket növekedési pályára állítsák azáltal, hogy aktívan részt vesznek az inkubátorok 

irányításában, a kutatásban és fejlesztésben, az innovációban, a kereskedelemben és a 

vállalkozók alapításában mind a fejlett, mind a fejlődő országokban. Az egyetemi inkubátorok 

azonban olyan egységek, amelyeket az államok az ökoszisztéma előmozdítása érdekében 

fogadnak el a spin-offok és a kis-és középvállalkozások támogatásával a fejlesztési és 

növekedési szakaszban (Studdard, 2006). Egy másik tanulmányban Somsuk, Laosirihongthong 

és McLean (2012) négy fő kategóriába sorolta az egyetemi inkubátorok számára a vállalkozók 

támogatásához szükséges forrásokat, például emberi, pénzügyi, szervezeti és technológiai 

erőforrásokat. Hasonlóképpen, Salem (2014) az egyetemi inkubátorokat nevezte meg, mint az 

inkubátorok legbefolyásosabb típusát, és szerinte a hallgatói vállalkozók kihasználják az 

egyetemi inkubátorok előnyeit, hogy kapcsolatot teremtsenek az iparral saját vállalkozásuk 

létrehozása érdekében. Számos dimenzió tűnik fel sikertényezőként az egyetemi 

inkubátorokban például az infrastruktúra, a hálózatépítés, az emberi és technikai támogatás, az 

oktatók és a személyzet, valamint az intézményi hírnév (Grimaldi & Grandi, 2005). 

3.2.4 Az egyetemi inkubátorok és a vállalkozói társadalom 

A világ számos inkubátorát egyetemek alapították, működtetik. A többi inkubátor is keresi a 

kapcsolatot az egyetemekkel és a felsőoktatási intézetekkel való együttműködés érdekében, 

hogy elérjék a kutatásuk és tudásuk szinergiájából fakadó előnyöket. Az innováció, a 

kereskedelem és a vállalkozói szellem a társadalomban az inkubátorok jelentős 

hozzájárulásával elősegíti a gazdasági fejlődést. Az inkubátorokat elismerték a gazdasági 

fellendülés promóciós eszközeként, a munkahelyteremtésért, új vállalkozók alapítása, fokozza 

a vállalkozó teljesítményét és a kereskedelmi forgalmazást mind a fejlett, mind a fejlődő 

országokban (Tamásy, 2007). Hasonlóképpen elemzik az egyetemi inkubátorokat, mint a 

kereskedelem előmozdításának eszközét a spin-offok létrehozásával. Somsuk és mtsai. (2012) 
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az inkubátorokat a vállalkozói kultúra előmozdításának mechanizmusaként írják le a spin-offok 

létrehozása érdekében a túlélési arány növelése érdekében. Chandra és mtsai. (2012) kifejtették, 

hogy az egyetemek által támogatott inkubátorok megfelelő háttérrel rendelkeznek az emberi 

szakértelem, a finanszírozási forrás, a helyszín, az innováció és a kereskedelem fejlesztésének 

elősegítésében, míg az ipari inkubátorok részvétele hiányos. Az egyetemi inkubátorok szerepe 

azonban nem korlátozódik arra, hogy szolgáltatásokat nyújtson az újonnan alapított cégeknek, 

hanem inkább a vezetői és intézményi fejlődés iránti megkönnyítő hozzáállással teljesítsenek a 

vállalkozói gondolkodás és a kultúra támogatása révén. A vállalkozói társadalomban azonban 

az egyetemek nem csupán a hallgatók oktatásától, a kutatás előmozdításától vagy akár az 

ismeretek átadásától függnének szabadalmak, kutatási szerződések, licencek és spin-offok 

révén, inkább építik az innováció, a vállalkozói kultúra, az intézetek és a vállalkozói vezetők 

elősegítésének mechanizmusait, és biztosítják az emberek életszínvonalának emelkedését 

(Audretsch, 2014). Az egyetemi inkubátorok szintén segítik és megkönnyítik a vállalkozói 

társadalom ötletének megvalósítását azáltal, hogy valós szellemben, erős vezetői 

elkötelezettséggel valósítják meg és működtetik azt. 

3.3 Az egyetemi inkubátorok lehetséges tipizálása 

Nicholls és szerzőtársai (2020) megvizsgálták, hogy az eddig meglévő tanulmányokban hogyan 

próbálták tipizálni az egyetemi inkubátorokat. Majd ezek alapján meghatározták saját, 

részletesebb tipizálásukat. A főbb szempontok, amiket figyelembe vettek az érdekelt felek, 

célok, stratégiai fókusz, inkubációs folyamat, források és szolgáltatások, illetve társadalmi-

gazdasági hatások, és ezeken belül más részdimenziókat is meghatároztak. 

Tipológiai jellemzők  Források 

Tevékenységek 

(lehetőségkeresés, üzleti tervezés, 

finanszírozás) 

Erőforrások (HR, technológia, 

pénzügy, hálózatok) 

Referencia-modellek (stratégia, 

eredmények) 

 (Clarysse, et al., 2005) 

Egyetemek részvétele, közösségi 

hálózatok 

Figyelmet fordítanak az eltérő 

képességekre, illetve erőforrásokra, 

vállalkozói kultúrára 

 (Todorovic & Suntornpithug, 2008) 

Különböző archetípusok: 

alapvető kutatások, egyetemi 

vállalkozások, gazdasági fejlesztés és 

vállalati K+F 

 (Barbero, et al., 2014) 
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Költségvetés forrása (egyetem, 

állam) 

Politikák (érettségi fokozat, 

erőforrások) 

Milyen területre koncentrál 

(MTMI52- szektor) 

Operatív funkciók 

(szolgáltatások, kormányzás, 

kapcsolatok) 

 (Wonglimpiyarat, 2016) 

 

 

61. táblázat: Tipológiai jellemzők az irodalomban 

 

 

 

Clarysse és munkatársai (2005) az elsők között voltak, akik megpróbálták az egyetemi 

inkubátorokat tipizálni. Három fő szempontot vettek figyelembe: az inkubátorok tevékenységi 

köreit, milyen erőforrásokat használnak, illetve referencia-modelljüket. Todorovic és 

Suntornpithug (2008) az egyetemek egyedülálló szerepére összpontosítottak, valamint az 

egyetemek által kialakított kapcsolati/közösségi hálózatokra. Továbbá figyelmet fordítottak az 

eltérő képességekre, a vállalkozói kultúrára és erőforrás használatra. Barbero és munkatársai 

(2014) különböző archetípusait állapították meg az inkubátoroknak az innovációval, mint 

kulcsfontosságú tényezővel összevetve, ideértve a gazdasági fejlesztést, alapvető kutatásokat, 

egyetemi vállalkozásokat, valamint a vállalati kutatás é fejlesztést. Wonglimpiyarat (2016) 

négy szempontot vett figyelembe az inkubátorok tipizálása során: a szükséges költségvetési 

forrásokat az egyetem vagy az állam finanszírozza, a vállalkozások érettségi szakaszát, milyen 

területre fókuszálnak és milyen operatív funkcióik vannak.  

                                                 
52 MTMI - matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai 
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Dimenziók Aldimenziók Értékek 

Érdekelt felek Osztályok Egyetem, karok, alapítók, 

befektetők, kormányzatok 

 Gondolkodásmód Piaci, oktatási, politikai, 

szociális fejlesztés 

 Kiemelkedő 

filozófia 

Érdekelt felek hozzáállása 

a versenyhez 

Célkitűzések Teljesítőképesség Piaci, oktatási, politikai és 

szociális fejlesztés 

 Outputok Hatékonyság, hatásosság 

Stratégiai fókusz Célok Szektorok, időhorizont, 

társadalmi, földrajzi és politikai 

csoportok 

 Intézkedések Mennyiségbeli, 

mértékbeli, 

Kvalitatív/kvantitatív 

 Üzleti modell Költségszerkezet, bevételi 

források 

 Vezetés, irányítás Kormányzás, 

beavatkozások 

Inkubációs 

folyamat 

Struktúra Kohorsz, proaktivitás, 

érettségi (fejlettségi) szint 

 Értékteremtés Fejlesztések, testreszabás 

Források és 

szolgáltatások 

Infrastruktúra Térbeliség, eszközök, 

szolgáltatások 

 Képzés Mentorálás, oktatás, 

konzultációk 

 Hálózatok Vevők, befektetők 

Marketin, PR 

 Tőke Saját források, partneri 

alapok  

 Kultúra Törvényszerűség, 

közösség 

Társadalmi-

gazdasági hatások 

Osztályok Egyetem, karok, alapítók, 

befektetők, kormányzatok 

 

62. táblázat: Nicholls tipológiai dimenziói  

Forrás: Nicholls et al, 2020 

  



  

 

916 

 

Nicholls és szerzőtársai (2020) által javasolt tipológia a korábbiakhoz képest részletesebb.  

Javasolt tipológiájuk lehetővé teszi a kutatók számára, hogy az egyetemi inkubátorok fajtáit 

rögzítsék, miközben összehasonlítják azok jellemzőit szisztematikusan egy közös 

dimenziókészlet mentén. Feltárja az egyetemi inkubátorok heterogenitását, a kulcsérdekelt 

felek, a domináns intézményi logika, a célkitűzések, a stratégiai fókusz, az inkubációs folyamat, 

az erőforrások és a nyújtott szolgáltatások, valamint azok társadalmi-gazdasági hatásai mentén. 

A főbb szempontokat kisebb egységre is felbontották, ezeken az egységeken belül 

meghatározták a jelentősebb értékeket is, hogy minél részletesebben tudják az egyes 

inkubátorok jellemzőit megállapítani. Például az érdekelt felek szempontja magába foglalja, 

hogy mely osztályok érintettek leginkább az inkubátorban, mely intézményi fejlesztést tartják 

a legfontosabbnak, amelyet az érdekeltek próbálnak megvalósítani, és ezek együtt szintén 

hozzájárulnak az inkubátorok céljaihoz és stratégiájához.  

Az inkubátorok célkitűzéseit és teljesítményméréseit sok esetben nem specifikálják eléggé. A 

problémát az okozza, hogy eltérhetnek az inkubátor egyszeri (induláskori) és üzemeltetéskori 

céljai. Szintén probléma lehet, hogy a célok a kimeneti hatékonyságra összpontosíthatnak 

függetlenül azoknak az outputok létrehozására gyakorolt hatásától (Wann, et al., 2017). 

Az egyetemi inkubátor stratégiája tükrözi céljait és a választott üzleti modellt. A 

célkitűzéseken belül különböző stratégiai választások lehetségesek a különböző egyetemi 

inkubátorok számára, ideértve az alábbiakat: ágazati fókusz (főleg MTMI vs nem MTMI 

terület), életciklus szakasz (ötlet, bevezetés, növekedés, érettség) és a kívánt hatás az idő 

múlásával (rövid távú és hosszú távú) és a térben (meghatározott földrajzi vagy közösségi 

fókuszban). Ezeket a stratégiai döntéseket egy üzleti modell megtervezése révén működtetik, 

ideértve a bevételi források (bérleti díjak, díjak, jogdíjak / tőke vagy szponzor támogatások) 

megválasztását és a költségstruktúra megválasztását (Dee, et al., 2011). A stratégiai fókusz 

megválasztása szintén definiálja az ellenőrzési struktúrát, például az egyetemi inkubátor 

irányítását, vagy a proaktív beavatkozás mértékét, amelyet az egyetemi inkubátor vezetése az 

inkubált új vállalkozásokban hajt végre (Lewis , et al., 2011). 

Az inkubációs folyamat a felvétel, az értéknövelő beavatkozások folyamatának és az érettség 

időszakának sajátos struktúráját mutatja. A felvételi nyitott vagy zárt lehet az egyetemi 

közösségen kívüli vállalkozók szempontjából, lehet folyamatos vagy történhet időszakonként, 

és alkalmazhat különféle belépési korlátokat, mint a piaci potenciál, az alapítói csoport vagy az 

üzleti ötlet minőség. Az érettség alapulhat az eltelt időn vagy az új kockázati mérföldkövek 

(értékelési pontok) elérésén. Ezen a folyamaton keresztül az egyetemi inkubátor különféle 

értéknövelő beavatkozásokat hajthat végre. Ez az értékteremtési folyamat előre meghatározott 
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oksági fejlődési logikát, vagy másokban ez ad hoc végrehajtási logikát követhet (Dee, et al., 

2011).  

Az egyetemi inkubátorok számára kulcsfontosságú döntés az, hogy a választott stratégiai 

fókuszhoz hogyan tudja a megszerezni az erőforrásokat és ezeket milyen szolgáltatásokká 

alakítja. Dönthetnek úgy, hogy a másolják az azonos inkubátorokat, vagy azt választhatják, 

amik kifejezetten szükségesek az új vállalkozások számára. Sajnálatos a felmérés hiánya, hogy 

szigorúan megállapítsák, mi is szükséges valójában. Ezért sokan a tipikus kínálatot választják: 

infrastruktúra (tér, eszközök, üzleti szolgáltatások), képzés (mentorálás és coaching, formális 

oktatás, kortárs tanulás), hálózatépítés (bejövő kapcsolat az ügyfél lehetőségeihez, erőforrás-

szolgáltatóihoz vagy partneri képességeihez, vagy kimenő kapcsolata a marketinghez vagy a 

PR-hez), és a tőke (finanszírozás az inkubátor vagy a külső befektetők nyújtják) (Hausberg & 

Korreck, 2018). 

A legújabb kutatások szerint a kevésbé objektív források és szolgáltatások, például a kultúra, a 

legitimitás és a társadalmi tőke fontos szerepet játszanak (Redondo & Camarero, 2018). A 

kultúra új vállalkozásokat kínál közösségi támogatással, identitással és a határok tárgyalásával 

az érdekeltekkel és más intézményi vagy piaci szereplőkkel (Theodorakopoulos, et al., 2014). 

Az egyetemi inkubátor érintettekre gyakorolt hatása meglehetősen változatos lehet, általában 

pozitív hatásokról beszélhetünk. Az egyetem számára ezek magukban foglalják a vállalkozói 

készségek fejlesztését, a vállalkozói szellem ösztönzését az egyetemen, vagy az innováció 

ösztönzését. Az egyetemi szellemi tulajdon kereskedelmi forgalomba hozatala regionális 

gazdasági fejlődéshez, megnövekedett foglalkoztatáshoz vezethet (Jamil, et al., 2015) (Lasrado, 

et al., 2016). Az inkubált új vállalkozások sikeres működtetése értékes új termékek és 

szolgáltatások létrehozásával jár a piacon. Az új vállalkozások alapítói (hallgatók vagy oktatók) 

számára az inkubátor támogatása megnövekedett emberi és társadalmi tőkét, magasabb 

eladásokat és magasabb növekedési rátákat, valamint hosszabb túlélést jelent (Hausberg & 

Korreck, 2018). Ezek többsége azonnal előnyös az új vállalkozás számára. Némelyik pedig 

előnyös minden jövőbeni vállalkozás számára, amelyek ugyanazokat az egyéneket érintik 

(vagyis sorozatgyártóként tevékenykednek) (Westhead, et al., 2005). 
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4. A KUTATÁS KÉRDÉSEI, HIPOTÉZISEK 

 

Az irodalmi áttekintést követően megfogalmazódott bennem a kutatás kérdése, miszerint 

elkészíthető-e egy olyan szempontrendszer, ami lehetővé teszi, hogy a világ különböző részein 

működő egyetemi inkubátorok tipizálását valamilyen egységes formában el lehessen végezni? 

Ennek megfelelően a kutatásom fő célkitűzéseként azt fogalmazhattam meg, hogy az 

irodalmakban található tipizálásokat egy közös szempontrendszerré alakítsam, kiegészítve 

azokkal az elemekkel, amelyeket az inkubátorok tanulmányozása során magam tapasztaltam. 

További célkitűzésem az, hogy meghatározzam azokat a tulajdonságokat, amik leginkább 

jellemzik az inkubátorokat és azokat, amelyek legkevésbé. 

Végezetül pedig célom, hogy bemutassam, melyek azok az inkubátorok, amelyek leginkább 

közel állnak a „sztenderd”-hez, azaz leginkább rendelkeznek az általános tulajdonságokkal és 

melyek azok, amelyek legtávolabb vannak ettől. 
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5. A KUTATÁS ADATBÁZISA 

 

Dolgozatom kutatási témáját tekintve szekunder kutatás alkalmazása a releváns. A 

vállalkozások és az egyetemek egyre növekvő szerepével, az egyetemekhez kapcsolódó illetve 

egyetemeken alapított inkubátorok létrejöttét, gazdaságban betöltött szerepét, gazdasági 

hatásait már korábban is vizsgálták más és más kutatók. Vizsgálatom e tényezőkre, általuk 

nyújtott szolgáltatásokra és képzésekre fókuszál. Ahogy a dolgozatomban leírtam a 

vállalkozásfejlesztés egyik eszköze az üzleti inkubátorok létrehozása, ennek egyik, manapság 

talán ismertebb típusa az egyetemi inkubátorok. Az inkubátorok többféle módon tudnak 

segítséget nyújtani az induló vállalkozások számára. Nemcsak a hely biztosításával, hanem 

kapcsolati és pénzügyi tőkével is tudják őket támogatni, mentorálással és folyamatos 

konzultációkkal hozzájárulnak fejlődésükhöz. Az egyetemi közeg speciálisabb, mint a 

hagyományos inkubátorok esetében. Egyrészt az egyetemek aktív résztvevői a kutatás- 

fejlesztés- innováció területén, vállalkozás alapítás ösztönzésében, másrészt a szakértőkkel és 

más vállalkozások vezetőivel kapcsolatfelvétel is könnyebbé válhat. 

Az adatgyűjtést e korábbi munkák figyelembe vételével próbáltam elvégezni, egy excel 

táblázatba gyűjtöttem a világon megtalálható egyetemi inkubátorok közül néhányat, amelyeket 

az általam meghatározott, táblázatban összefoglalt szempontok és értékek alapján elemezni 

tudtam. 

Mivel az angol a világnyelv, így elsősorban igyekeztem angol nyelven rákeresni a legismertebb 

és leggyakrabban használt internetes keresőszolgáltatás használatával ezen intézményekre. A 

témával kapcsolatos szakirodalmak áttekintésével a következő kulcsszavak használatával 

próbáltam fellelni őket: egyetemi inkubátor, egyetemi üzleti inkubáció, egyetemi inkubátor 

ranglista, vállalkozói központok, vállalkozások támogatása egyetemek által, vállalkozásindítás, 

stb.. A kereső a kulcsszavak beírásával számtalan lehetőséget felajánlott, azonban nehezítette a 

keresést, hogy a kutatásomhoz nem kapcsolódó javaslatokat is felajánlott, valamint kevés olyan 

egyetemet találtam, ahol konkrétan szerepelt az inkubáció/inkubátor szó. Az egyetemi 

inkubátor ranglista járult hozzá leginkább a kutatás sikeréhez. A keresés folyamán számos 

inkubátorra rátaláltam, de voltak közöttük olyanok, amelyeknél nem volt elég egyértelmű az 

egyetem szerepe, illetve kizártam azokat is, amelyek nem szolgáltattak a honlapukon elegendő 

információt az elemzés elvégzéséhez. A világon jó néhány inkubátor szeretne együttműködni 

egyetemekkel, felsőoktatási intézményekkel az ebből eredő előnyök miatt, ebből adódóan én is 

találtam ilyen, egyetemek és más szervezetek által működtetett inkubátorokat, ezeket is 
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figyelembe vettem. A kutatás során szűkítettem a keresést kontinensekre, hogy könnyebbé 

váljon megtalálni a potenciális egyetemeket. Végül valamennyi kontinensen találtam 

egyetemek által létrehozott inkubátorokat; a róluk szolgáltatott információk tekintetében 48 

egyetemi inkubátort vizsgáltam meg és hasonlítottam össze egy saját szempontrendszer alapján.  
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6. A VIZSGÁLAT SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

 

A 3. fejezetben más kutatók által meghatározott egyetemi inkubátorok tipológiai jellemzőinek 

áttekintésével kiemeltem a számomra fontosabbnak tartott szempontokat, és az egyes 

szempontokhoz hozzárendeltem néhány értéket, így megalkotva az egyetemi inkubátorok egy 

másik lehetséges tipizálási módját.  

 

 

Szempont Értékek 

Érintettek Egyetem, alapítványok, befektetők, kormányzat 

Elsődleges cél Profitorientált, oktatásorientált, gazdaságfejlesztés-

orientált, szociális fejlesztés-orientált 

Elvárt outputok Hatékonyság, hatásosság, kihasználtság, eredményesség 

Stratégiai fókusz Szektorok, időhorizont, társadalmi, földrajzi és politikai 

csoportok 

Beavatkozás Mennyiségbeli, mértékbeli 

Vezetés Önálló, érintettek közreműködése 

Értékteremtés Fejlesztések, testreszabás 

Infrastruktúra Térbeliség, eszközök 

Képzés Mentorálás, oktatás, konzultációk, speciális ismeretek 

Nyújtott szolgáltatások Vevők, befektetők, Marketing, PR, pályázat 

Tőke eredete Saját források, partneri alapok  

Szervezeti kultúra Erő (hatalom) típusú, szerep típusú, feladat-típusú, 

személy típusú 

 

63. táblázat: A vizsgálat szempontrendszere 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Talán az egyik legkiemelkedőbb szempont, hogy az adott inkubátorok esetében kik lehetnek az 

érdekelt felek, érintettek. Meg kell említeni természetesen az egyetemeket, hiszen ők az (egyik) 

alapítói az inkubátornak, és az egyetem hallgatói, oktatói, kutatói is aktívan tagjai lehetnek. 

Érdekelt még a kormányzat gazdaságfejlesztési, az alapítványok, a befektetők finanszírozási 

szolgáltatás szempontból. Az egyetemi inkubátorok érdekelt feleinek fontosságát Lasrado és 

szerzőtársai is az egyik legmeghatározóbbként említették. (Lasrado, et al., 2016)  

Az egyes inkubátorok céljai szintén eltérőek lehetnek egymástól, érdemes ezeket is megfigyelni 

minden esetben. Stal és szerzőtársai az általuk vizsgált inkubátorok esetében is külön-külön 

megnézték, hogy milyen céljaik lehetnek. (Stal, et al., 2016) Az egyetemek kapcsán a 

gazdaságfejlesztési hatás már a 3. fejezetben is előkerült. Az egyetemek jelenléte egyre 

jelentősebbé válik, gazdaságban betöltött szerepük is fokozódik, így a gazdaság fejlesztéséhez 
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jelentős mértékben hozzájárulhatnak. Az oktatás és szociális fejlesztés-orientáltság is a célok 

között megjelenik, hiszen a tudás átadásának, gyakorlati hasznosításának az egyetemeken 

központi szerepe van, valamint az emberek képzéséhez, és a munkahelyteremtéshez is 

hozzájárulnak. Sőt még a nyereségszerzés is az egyik cél lehet számukra. 

Másik szempontból tekintve a célokat, milyen outputokat várnak el a részt vevő 

vállalkozásaiktól. Az eredményesség és hatékonyság alatt azt értem, hogy a vállalkozások a 

kívánt eredményt hozzák, megvalósítják a kitűzött céljaikat, mindezt úgy, hogy a lehető legjobb 

módon érik el azt. Hatásosak, vagyis jelentős befolyással bírnak, illetve a nyújtott 

szolgáltatásokat lehetőségeik szerint kihasználják. 

A stratégia megválasztására különböző lehetőségeik vannak az egyetemi inkubátoroknak. 

Fókuszálhatnak az egyes szektorokra, az eltérő életciklusban lévő vállalkozásokra, valamint 

egy adott térségen belül megtalálhatókra (földrajzi), vagy egy adott társadalmi/politikai réteg 

által létrehozott vállalkozásra. 

A stratégiai döntésekhez kapcsolódóan azt is meg kell határoznia az inkubátornak, hogy milyen 

mennyiségben, illetve mértékben kíván beavatkozni az induló vállalkozások életébe, tehát 

például mennyi szolgáltatást nyújtanak az egyes cégek számára, és ezeket a szolgáltatásokat ők 

milyen kedvezményekkel vehetik igénybe. Dahms és Kingkaew is vizsgálta, hogy e stratégia 

megválasztása hatással van az inkubátorok hatókörére. (Dahms & Kingkaew, 2016) 

Az inkubátorok vezetését az egyetemek önállóan is végezhetik, vagy akár több felsőoktatási 

intézmény együttműködésével is lehetséges, vagy az egyetemeken kívüli érintettek 

közreműködésével is megvalósulhat, például kormányzat vagy egyes befektetők 

hozzájárulásával. Az, hogy egyes partnerek milyen mértékben irányítják a szervezetet, 

meghatározó lehet. (Schillaci, et al., 2011) 

Különféle értéknövelő beavatkozásokat hajthatnak végre, amelyek sok esetben az egyes 

fejlődési szakaszokhoz vannak kialakítva, de ezek a beavatkozások eltérhetnek a vállalkozások 

igényeihez igazítva. hogy minél jobban alkalmazkodjanak a változásokhoz és minél jobban 

tudjanak fejlődni. a különböző cégek. (Roseira, et al., 2014) 

Infrastruktúrát tekintve az egyik legfontosabb lehet, hogy működési teret nyújt-e az inkubátor 

a vállalkozások számára, illetve biztosítnak-e hozzáférést bármiféle eszközhöz. Ez a 

későbbiekben az igényekhez igazodva változhat. (Ermakov, 2016) 

Az egyetemi inkubátorok a vállalkozói készségek fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetnek, így a 

különböző képzéssel kapcsolatos tevékenységeik során is erre fókuszálnak, az oktatás és 

speciális ismeretek által. Ezen felül szakértőkkel, tudósokkal való konzultációra biztosítanak 

lehetőséget, valamint egyes intézményekben mentort is kaphatnak a vállalkozók. 
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Nyújtott szolgáltatások közül a PR tevékenység, a vevőkkel, befektetőkkel való 

kapcsolatfelvétel, a megfelelő marketing stratégia kialakítása és pályázatok benyújtásához való 

segítséget emeltem ki. 

A vállalkozások indításához megfelelő tőkével kell rendelkezni a vállalatoknak, azonban ez sok 

akadályozhatja őket. Ha a saját forrásaik nem elegendőek, az egyetemi inkubátorok által 

fenntartott kapcsolatok által partneri finanszírozással meg tudják valósítani a terveiket. (Jamil, 

et al., 2015) 

Fontos vizsgálati szempontnak tartottam ezen intézmények esetében, hogy szervezeti 

kultúrájukat mi jellemzi, ehhez Charles Handy (1986) kultúratipológiáját vettem alapul. 

Megkülönböztettem erő (hatalom) típusút, amely esetében kevés volt a meghatározó tényező, 

fontos a folyamatos ellenőrzés, valamint a kulcsszereplők kiválasztása. Másik a szerep típusú 

kultúra, amely esetében egy jól működő szervezetről van szó, az együttműködés, a 

kommunikáció és a megfelelő működési szabályok hozzájárulnak ehhez. A következő a feladat 

típusú, ennél a munka és a projektorientáltság jellemző, vállalati célok a fontosak, jelentős 

befolyással bír a szakértői tudás. Az utolsó a személy típusú, amelynek addig van szerepe, míg 

a saját, egyéni célok ki nem alakulnak. A szakemberek innovatív célú feladatok megoldására 

társulnak, kölcsönös és hallgatólagos egyezségeken alapul. 
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7. A MINTÁBAN TALÁLHATÓ INKUBÁTOROK ELEMZÉSE 

7.2 Általános bemutatás 

 

Az egyetemekhez kötődő, egyetemeken létrehozott inkubátorok száma jelentős a világban. Az 

általam végzett kutatás is igazolja, hogy valamennyi földrészen megtalálhatóak, Amerikában, 

Európában, Ázsiában, Ausztráliában és még Afrikában is. Szinte mindenhol felismerték 

fontosságukat a gazdaságban. Az internetes keresőszolgáltatás segítségével talált (kiválasztott), 

majd a korábbiakban említett szempontrendszer alapján elemzett 48 egyetemhez kapcsolódó 

inkubátor, inkubátorszolgáltatás jelentős befolyást gyakorol az adott térségre, meghatározó 

szerepe van. 

Az Egyesült Államokban engedélyezték először az egyetemek számára, hogy a kutatások 

szellemi-tulajdonjogát birtokolják, ebből is lehet következtetni, hogy itt hoztak létre először 

egyetemi inkubátorokat. Fejlettségüket, nyújtott szolgáltatásokat tekintve talán itt mondható el 

leginkább, hogy kiemelkedőek a többi országhoz képest, túlnyomórészük itt található. A 

vizsgált 48 egyetemből 18 ebben az államban lelhető fel. Ezek közül kiemelhető az Illinoisi 

Egyetem inkubátorhálózata, hiszen ez több egyetemi inkubátort is összekapcsol az erőforrások 

megosztásán és technikai segítségnyújtáson keresztül. Azonban a hálózatban szereplő 

inkubátorokat külön-külön vettem figyelembe és egyénileg jellemeztem őket. 

Amerika után Európában is egyre nagyobb figyelmet fordítottak az egyetemek növekvő 

gazdasági szerepvállalására, a tudás gyakorlati hasznosítására. Ennek következtében az 

egyetemi inkubátorok számának fellendülése itt is jelentősen megindult. Az Egyesült Királyság 

területén több inkubátor is megtalálható, ennek alapja arra is visszavezethető, hogy egy fejlett, 

ipari országról van szó, és a felsőoktatási intézményeik is kiemelkedőek a világon. E kettő 

összekapcsolása, együttműködése a helyi gazdasági fejlődés mellett az állam gazdaságát is 

gyarapítja. Egyesült Királyságon belül Angliában található inkubátorokat vizsgáltam, többsége 

közel található egymáshoz. Európán belül más országokban is fellelhetőek, mint például 

Németországban, Luxemburgban, Svédországban, stb. Számuk függhet az adott ország 

fejlettségétől, technológiai lehetőségektől, szabadalom engedélyeztetésétől, támogatásoktól és 

még egyéb más tényezőktől is. 
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157. ábra: Vizsgált inkubátorok területi megoszlása 

forrás: saját szerkesztés 

Ázsiában, Ausztráliában szintén hoztak létre egyetemi inkubátorokat. E két földrészen is 

számottevően a fejlettebb térségekben vannak jelen, Ázsiában például Japánban és Indiában 

találhatóak meg. Afrikában is vannak inkubátorok, azonban a fejlettségüket és a nyújtott 

szolgáltatásokat tekintve kevésbé viszonyíthatóak a többi kontinensen lévőkhöz, hiszen az itt 

lévő országok elmaradottabbak. Kenyában és Ugandában például hoztak létre az egyetemek 

inkubátort. 
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7.3 Elemzés a szempontok alapján 

A 6. fejezetben található, a korábbi irodalmak figyelembevételével általam meghatározott 

szempontok alapján fogom elemezni és összehasonlítani a kiválasztott egyetemek inkubátorait. 

Minden egyes inkubátor esetén megnézem, hogy az egyes szempontokon belül mennyi és mely 

értékek a jellemzőek rájuk, az értékek közül melyek azok, amelyek többségénél fellelhetőek, 

és ezekből az adatokból igyekszem összeállítani, hogy mely tényezők a legfontosabbak, hogy 

sikeressé váljanak. 

Az első szempont, amely alapján vizsgáltam őket, hogy kik és hány érintett van az inkubátorok 

működésében. Mivel a felsőoktatási intézményekhez kapcsolódó, az ott létrehozottak képezik 

a kutatásom alapját, így egyértelmű, hogy maga az egyetem az egyik lehetséges érintett fél. Az 

egyetemen belül pedig érintettek lehetnek a hallgatók, oktatók, alkalmazottak illetve még az 

öregdiákok is, támogatva őket, hogy sikeres vállalkozást indítsanak/működtessenek. Egy 

térségben az egyetemeknek jelentős szerepük van, ezáltal a kormányzatok nagy része is 

hozzájárulhat a működésükhöz, továbbá a helyi alapítványoknak, befektetőknek, 

vállalkozásoknak is előnyük származhat belőle. Az elemzés kimutatta, hogy a legtöbb inkubátor 

esetén (itt 21) jellemzően 3 érintett van, az egyetem, a hallgatók és a 

vállalkozások szerepelnek az esetek többségében megjelölve. 

Magyarországon elsőként, a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen alapított, BME Z10 inkubátornál is a 

hallgatók, kutatók, vállalkozások az érintettek leginkább. 12 inkubátor 

esetében 4 érintettet találtam, itt már az előbbiekhez képest az oktatók, 

kutatók is érdekeltek, illetve 10 esetben pedig csak 2 fél érdekelt. Előfordult olyan is ahol egy, 

de volt olyan is ahol pedig öt vagy hat érintett volt, de ezek száma nagyon csekély. 

 

A második szempont, amelyet vizsgáltam, hogy milyen kulcsfontosságú célok jellemzőek 

számukra. A táblázatomban a gazdaságfejlesztést, szociális fejlesztést, oktatásorientáltságot és 

profitorientáltságot emeltem ki, ezeket néztem meg, hogy melyik egyetemre melyik és mennyi 

jellemző e célok közül. A megnézettek esetében valamennyinél szerepelt a gazdaságfejlesztés. 

Felismerték, hogy ennek működtetése számos előnyt jelenthet a gazdaság számára, a 

vállalkozások nagyobb eséllyel maradnak életben hosszú távon és járulnak hozzá a régió 

fejlettségéhez, sikerességéhez. A szociális fejlesztés is kiemelkedő, hiszen az együttműködés, 

a kapcsolatok kiépítéséhez elengedhetetlen, valamint a munkahelyek teremtésében, kialakuló 

szervezeti felépítésben is fontos szerepet töltenek be a szociális készségek. Az oktatás-és 
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profitorientáltság kisebb számban fordult elő. Összességében egy egyetemi inkubátor 

jellemzően két célt tart szem előtt, jelen esetben 24-nél találtam így. Az UCF (University of 

Central Florida) Üzleti Inkubációs Programjában is kiemelte, hogy céljuk a gazdasági 

növekedés ösztönzése az egész régióban, munkahelyek létrehozásával és fenntartásával a 

közösségben. A fennmaradóknál túlnyomórészt (22) egy célt állapítottam meg, kisebb részt (2) 

pedig hármat. 

 

 

Az inkubált vállalkozások számára nyújtott szolgáltatások igénybevételével, felhasználásával 

összpontosítanak arra is, hogy milyen outputok valósulnak meg. Ennél a szempontnál az 

eredményességet, hatékonyságot, hatásosságot és kihasználtságot tanulmányoztam. Az, hogy 

eredményesen működjenek a részt vevő cégek az összes inkubátornál „elvárás”, illetve, hogy a 

kívánt hatást a lehető legjobb módon elérjék (hatékonyan működjenek) szintén kiemelt 

szempont. A hatásosságot (mennyire eredményes a vállalkozás) és a kihasználtságot (a 

szolgáltatások lehetőség szerinti felhasználása) csak néhány helyen találtam megemlítve. Így 

összevetve, hasonlóan az elsődleges célokhoz, két eredményt elváró inkubátorból volt a legtöbb 

(22), egy eredményt 16-nál, és három-vagy annál többet elvárót pedig 10-nél találtam. A FMU 

inkubátornál (Francis Marion University) is kettő fő követelményt állít a vállalkozásokkal 

szemben, havi szinten jelentést kell, hogy tegyenek az elért céljaikról, tehát mennyire voltak 

eredményesek és hatásosak az adott időszakban. 

Stratégiai szempontból, ahogy a 6. részben, a módszereknél említettem, fókuszálhatnak egy 

adott szektorra, egy adott társadalmi rétegre vagy földrajzi-politikai csoportra. Vannak olyan 

felsőoktatási intézmények, amelyek csak egy adott szektorban tevékenykedő vállalkozásokat 

támogatnak, mint például az Egyesült Királyságban található Cranfield-i Egyetem, amely a 

repüléstechnikával foglalkozókat, vagy a Kyambogo Egyetem (Uganda), ahol a pék-

cukrászattal kapcsolatos kutatások és innováció fellendítése a cél, illetve az Egyesült 
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Államokban található Rosalind Franklin Egyetem a biológiai tudományokkal kapcsolatos 

kutatókat támogatja.  

 

158. ábra: A stratégiai fókusz megoszlása 

forrás: saját szerkesztés 

 

Azonban vannak olyanok is, amelyek csak egy adott társadalmi csoportot támogatnak, értem itt 

csak a felsőoktatásban részt vevő vagy részt vett hallgatók, öregdiákok, oktatók által alapított 

vállalkozásoknak nyújtanak segítséget. Ezek a szempontok sok esetben nem válnak el, tehát 

beszélhetünk vegyes stratégiájúakról is. A 48 egyetemből 19-nél állapítottam meg, hogy csak 

egy adott szektorra fókuszál, ugyanennyinél a vegyest, valamint 10-nél, hogy csak egy adott 

társadalmi szegmens számára elérhetőek a szolgáltatásaik. 

 

Az egyetemi inkubátorok alapításakor azt is meghatározzák, hogy milyen mennyiségben illetve 

milyen mértékben hajlandóak beavatkozni a vállalkozások működésébe. Mennyiségbeli 

beavatkozás alatt azt értettem, hogy mennyiségben több szolgáltatás nyújtásával igyekeznek 

támogatni őket; mértékbeli esetén, hogy bizonyos szolgáltatásokat kedvezményesen vehetnek 

igénybe. A vizsgálat során 26 olyan inkubátor volt, ahol csak mennyiségbeli beavatkozást 

véltem felfedezni, 20-nál vegyes, azaz mindkettő megtalálható, végül csak 2 olyan volt, ahol 

csak a mértékbelit találtam. Az Egyesült Államokban található Brenau-i egyetem több 

helyiséget (iroda, konferenciaterem, könyvtár) is tud biztosítani a vállalatoknak mindezt 

kedvező bérleti díjakkal, tehát mennyiségbeli és mértékbeli beavatkozás is megjelenik. 

 

A vezetéssel kapcsolatban a következő értékeket néztem meg: önállóan végzik az egyetemek, 

valamilyen közreműködő gyakorol rá nagyobb hatást, vagy ketten együtt végzik. 

Csak szektor; 19

Társadalmi 
csoport; 10

Vegyes; 19

STRATÉGIAI FÓKUSZ
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Túlnyomórészt a felsőoktatási intézmények önállóan vezetik az inkubátorok működését, hiszen 

többségben ők is az alapítók, érintettek. Így a 48-ból 32-nál találtam úgy, hogy a vezetést 

egyedül az egyetemek végzik. Néhány esetben azonban valamilyen más érintett 

közreműködését véltem felfedezni, például kormányzat vagy befektető által. Összesen így a 

csak érintett közreműködésével zajló vezetésre 11, illetve „ketten” együtt 5 esetben volt példa. 

A Portugáliában található IPN Inkubátort a Coimbrai egyetem és a Pedro Nunes Intézet hozta 

létre, így a vezetést is együtt végzik. 

 

Az inkubációs folyamat során a vállalatok számára az értéknövelő folyamatok eltérőek 

lehetnek. Ide tartozik a különböző fejlesztésekkel kapcsolatos, valamint a vállalkozások 

testreszabásához kapcsolódó tevékenységek. Mivel az egyes vállalatok az érettségük más és 

más szakaszában csatlakozhatnak az inkubátorokhoz, ezért van szükség a különböző 

beavatkozásokra. Ennek következtében azt állapítottam meg, hogy 29 egyetemnél a 

fejlesztésekre helyezik a nagyobb hangsúlyt, a magyarországi BME Z10 inkubátor esetében 

fordult elő, hogy leginkább az egyedi igényekhez igazítva avatkoznak be, és a kettő együtt, 

vagyis fejlesztés-testreszabást pedig 18-nál véltem felfedezni. 

 

159. ábra: Az értéknövelő folyamatok megoszlása 

forrás: saját szerkesztés 

 

A 3. fejezetben a más kutatók tipizálási szempontjainak bemutatásánál említettem, hogy az új 

vállalkozások számára a szükséges erőforrások felmérésének hiánya miatt a tipikus (más 

inkubátorokhoz hasonló) kínálatot nyújtják az egyetemi inkubátorok. Ez az infrastruktúrát 

nézve is igaz, azaz a működéshez teret, illetve különböző eszközöket biztosítanak. A 

működéshez biztosított térhez tartozik az irodahelyiség, tárgyalóterem, laboratóriumok, 

Értéknövelő folyamatok

Egyedi Fejlesztés-testreszabás Fejlesztés
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parkolási lehetőség, stb. Az általános eszközökhöz tartozik (tehát más típusú inkubátoroknál is 

elérhető) például a különböző irodai eszközök, azonban típusából fakadóan speciális 

eszközöket is tudnak biztosítani a betelepült cégek számára.  

 

 

Például olyan eszközök, amelyek az egyetemek laboratóriumaiban megtalálhatóak, viszont 

egy-egy cég számára nem érné meg beruházni egy ilyen eszközre, így kedvezményes módon 

férhet hozzá. 39 esetben mindkettő szolgáltatást kínálják az egyetemi inkubátorok, törekednek 

ezáltal, hogy a kezdeti nehézségeket könnyebben átvészeljék a vállalatok. 6-nál találtam úgy, 

hogy csak működési teret biztosítanak, 3-nál pedig, hogy bizonyos eszközök használatához 

adnak jogosultságot, kedvezményt. Például a pretoriai egyetemen lévő üzleti inkubáció 

valójában egy képzést takar, az inkubációs folyamat során különböző fázisok vannak, amelyek 

alatt bizonyos eszközöket elérhetővé tesznek számukra, de a képzés után működésüket nem az 

egyetem területén kezdik el. 
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160. ábra: A nyújtott szolgáltatások megoszlása 

forrás: saját szerkesztés 

 

A képzésekkel kapcsolatos tevékenységek is a tipikus inkubátorszolgáltatásokhoz tartoznak. 

Az egyetem, mint egy speciálisabb közeg, specifikusabb képzésekkel (például üzleti-pénzügyi, 

vállalkozói ismeretek) tud szolgálni a kezdő vállalkozások számára, tudósok, szakértők 

bevonásával történhet az ismeretek átadása, valamint az oktatás során már elsajátíthatják a 

vállalkozói ismeretek egy részét. Ahogy a felsőoktatási intézményekben is egyre nagyobb 

figyelmet szentelnek a hallgatók mentorálására (információkban való eligazodás, információk 

szerzése, tanácsadás), itt is (a képzésekkel együtt) nagy hangsúlyt fektetnek rá. 35 egyetemi 

inkubátor elemzésénél véltem úgy, hogy a mentorálást és képzéseket biztosítanak, 10-nél, hogy 

csak képzéseket, 2-nél csak mentorálást és 1-nél pedig, hogy hálózati kapcsolatok kiépítéséhez 

járulnak hozzá. Ez utóbbit az essexi egyetemnél találtam, ahol a kezdő vállalkozások 

rendelkeznek a működésükhöz szükséges irodai helyiségekkel az úgynevezett „központban” 

más vállalkozásokkal együtt, ezáltal lehetőségük nyílik a hálózatosodásra. A Nairobi egyetem 

C4DLab inkubátoránál a mentorok más vállalkozások vezetői, kockázati-tőke befektetők vagy 

szakértők; kiváló minőségű képzéseket nyújtanak az üzleti tevékenység vezetésétől kezdve a 

sikeres piacra jutásig. 

 

A következő szempont, hogy milyen más szolgáltatásokkal tudnak még segíteni a 

vállalkozóknak. Táblázatomban a PR tevékenységet, vevőkkel, befektetőkkel való 

kapcsolatfelvételt, marketing és pályázatokkal kapcsolatos tevékenységeket emeltem ki. Szinte 

mindegyiknél találtam utalást arra, hogy a cégek kapcsolatba lépését a környezetükkel, 

konferenciákon való részvételét, hírnevét többféle módszerekkel elősegítsék, ezáltal vevőkre, 

Nyújtott szolgáltatások

Csak mentorálás Hálózatosodás Képzés Mentorálás+képzés
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befektetőkre tehetnek szert. E szolgáltatások közül átlagosan kettőt biztosan nyújtanak (48-ból 

itt 25-nél), csak 5-nél volt olyan, hogy egyet, a többi esetben pedig hármat (15) vagy négyet (3) 

is említettek. A GU Ventures inkubátor (University of Gothenburg) feladatai közül a 

hálózatépítést, a cégeket a megfelelő emberekkel (befektetőkkel) való összekapcsolást emeli 

ki. 

 

 

Ahhoz, hogy az inkubátorok az eddig említett tevékenységeiket a vállalkozások számára meg 

tudják teremteni, valamint a vállalkozók el tudják indítani a cégüket, szükségük van megfelelő 

tőkére, azonban ehhez nem minden esetben elegendőek a saját forrásaik, ezért szükségük van 

valamilyen partneri finanszírozásra, amely akár a partnerek számára is előnyös lehet a 

későbbiekben. A legtöbb esetben (30 inkubátornál) azonban mégis úgy találtam, hogy 

alapításkor egy másik félre van szükség. Például hallgatók által indított vállalkozást nézve, a 

hallgatók nem rendelkeznek még elegendő tőkével, hogy el tudják kezdeni a projektjüket, ezért 

van szükség egy megbízható partnerre. A Loyola Egyetem által alapított, Ignite Lab különféle 

finanszírozásokkal hozzájárul az új üzleti ötletek kidolgozásához, új vállalkozások indításához, 

és más pénzügyi támogatásokra is lehetőséget kínál. Másik eset, hogy nem a cég alapításkor 

van szükség tőkére, hanem a fejlődés során egy bizonyos szakaszban, tehát itt a saját forrásokat 

kiegészítik. Ilyet 12 inkubátornál találtam. Csak néhány inkubátornál (4) véltem úgy, hogy az 

egész folyamatot önerőből finanszírozzák, illetve néhánynál (2) pedig kormányzat járul hozzá.  



  

 

933 

 

 

161. ábra: A szervezeti kultúrák megoszlása 

forrás: saját szerkesztés 

 

Az utolsó szempont, amely alapján összehasonlítottam az egyetemi inkubátorokat, az a 

szervezeti kultúra volt, amelyhez Handy (1986) kultúratipológiáját vettem alapul. A 6. 

fejezetben kiemeltem, hogy mit tartok fontosnak az egyes típusoknál, e jellemzők alapján 

soroltam be az inkubátorokat. Ennek következtében arra jutottam, hogy a legjellemzőbb (21) a 

személy típusú inkubátor, vagyis addig állnak rendelkezésre a cégek számára, amíg túljutnak a 

kezdeti nehézségeken. Következőként a személy-feladat típus ismérvei tűntek fel hasonlóan 

nagyszámban (19), vagyis ebben az esetben jobban érdekelt az egyetem a vállalatok életében, 

mint a csak személy típusúaknál, a projektek megvalósítása, a szakértői tudás átadása, 

hasznosítása jobban előtérbe kerül. Feltűnt még csak feladat (3), csak erő (hatalom) (1), illetve 

erő (hatalom)- feladat (1) és szerep-feladat (3) típusú is. Az Austini Technológiai Inkubátort 

(ATI) a texasi egyetem hozta létre, amely nem csak a kezdeti nehézségek leküzdésében akar 

segíteni, „egy támogató személy lenni”, hanem elkötelezett, hogy a szükséges szakértelemmel, 

kapcsolatokkal és támogatásokkal minél jobban hozzá tudjon járulni a vállalatok sikeréhez 

(személy-feladat típusú).  
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Az elemzés összegzése, megállapítások 

 

7.3.1 Az elemzés összegzése 

A vizsgált szempontok alapján kapott eredményeket összegezve megállapítottam, hogy melyek 

azok a tulajdonságok, amelyek az egyes szempontok alapján a legjellemzőbbek. Ezeket a 

szempontokat összegezve, „kikeverhető” az ideális egyetemi inkubátor tulajdonsághalmaza. 

Ezek szerint a legjellemzőbb inkubátor átlagosan három érintettel/érintett-csoporttal 

rendelkezik, az elsődleges célok száma pedig legfeljebb kettő. Az eredmények tekintetében két 

eredményt vár el a többség, a stratégiai fókusznál dominál a szektorális fókusz, illetve a vegyes 

fókuszú inkubátor. A beavatkozásokat tekintve a vizsgált inkubátorok a mennyiségbeli és a 

vegyes beavatkozásokat preferálják, vagy érzik szükségesnek, a vezetés jellemzően leginkább 

önálló. 

  

162. ábra: A leginkább jellemző tulajdonságok az egyes szempontok vizsgálata alapján 

forrás: saját szerkesztés 

Az inkubátorok értékteremtését vizsgálva a többség a fejlesztő tevékenységet preferálta, és 

nagyon nagy többségben teret és eszközt biztosítanak az inkubált vállalkozások részére. A 

szakmai fejlődést mentorálással és képzésekkel igyekeznek elérni, jellemzően pedig 2-3 

szolgáltatást nyújtanak a támogatott vállalkozásoknak. 

A felhasznált tőke jellemzően a partnerektől érkezik, a jellemző szervezeti kultúra pedig 

személy, illetve személy-feladat típusú. 
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A 12 legjellemzőbb tulajdonság számbavétele után megvizsgáltam, hogy a vizsgált inkubátorok 

körül melyik hány tulajdonsággal rendelkezik, illetve, hogy az egyes tulajdonságok 

összességében hány inkubátor esetében fordulnak elő 

A legáltalánosabb jellemzők ennek megfelelően az elsődleges cél és a beavatkozás lettek, ezek 

95,8%-ban fordultak elő, ez 46 inkubátort érintenek egyformán, míg a legkevésbé az elvárt 

outputok és az érintettek szempont eredményei jelentek meg (22 illetve 21 inkubátor). A 14. 

ábráról leolvasható, hogy a 72% körüli átlagú az előfordulás, ez leginkább a képzések típusaira 

jellemző (képzés+mentorálás). 

 

 

163. ábra: A vizsgált szempontok leggyakoribb jellemzőinek előfordulása 

forrás: saját szerkesztés 

 

A vizsgált inkubátorok a jellemzők alapján a következőképpen oszlottak meg. A 15. ábráról 

leolvasható, hogy az inkubátorok átlagosan közel 9 szempont esetében rendelkeztek a 

leggyakrabban előforduló jellemzővel. A sokaság módusza 9, ennek megfelelően a legnagyobb 

számú inkubátor (11) esetében 9 szempont került ki a legjellemzőbbek közül. 
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164. ábra: Inkubátorok megoszlása az egyes jellemzők szerint 

forrás: saját szerkesztés 

 

A legkevesebb szempont jellemző tulajdonsága (5) egy esetben teljesült, a maximális 12 szintén 

egy esetben. 

 

7.3.2 University Technology Park 

 

Először a saját szempontrendszerem szerint, a legtöbb szempont alapján, egyik végleten 

található inkubátort, az University Technology Park-ot (UTP) mutatnám be. Az UTP-t az 

Egyesült Államokban (Chicagóban) található az Illinois Institute of Technology (Illinois Tech) 

technológia-központú egyetem hozta létre. Itt elsősorban mérnöki, természettudományi, 

építészeti, üzleti tanulmányokat folytathatnak a hallgatók, de emellett humán tudományi és jogi 

diploma is szerezhető. A technológia park 2005 októberében fogadta első bérlőit, hivatalosan 

2006 novemberében nyílt meg. Olyan vállalkozások jelentkezését fogadják, akik az Illinois 

Tech, a Chicagói Egyetem, a Chicagói Illinois Egyetem hallgatói vagy a Rush Medical Center 

által alapított cégek, és főként anyag-és élettudományok, orvosi, orvostechnikai eszközök, zöld 

(tiszta) technológiával, informatikával kapcsolatos vagy hasonló területeken folytatnak 

tevékenységeket. A 12 szempont gyakori jellemzői alapján fogom a következőkben ismertetni. 

Az érintettek nézve három emelhető ki: az egyetem, hallgatók és vállalkozások. hiszen az előbb 

említett egyetemekről lehet jelentkezni az inkubátorba. Az elsődleges céloknál két cél fordult 

elő a leggyakrabban; jelen esetben a gazdaság fellendítése, fejlesztése és a szociális fejlesztés 

elősegítése Chicagóban és környékén, munkahelyteremtéssel és más lehetősségekkel. Az 

eredményeket nézve szintén leggyakrabban kettő az, amit elvárnak: az UTP-nél a vállalatok 
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minél eredményesebb és hatékonyabb működőse az elvárt. Stratégiai szempontból az említett 

szektorokra (orvostudományok, zöld technológia) fókuszál leginkább. Az inkubátor a részt 

vevő cégek növekedésében vegyes beavatkozással járul hozzá, azaz mennyiségbeli (helyiségek 

biztosítása, szolgáltatások sokasága) és mértékbeli (felszerelésekhez és szolgáltatásokhoz 

kedvezményes hozzáférés) elemeket is tartalmaz. A vezetést az Illinois Tech önállóan végzi, a 

tőke finanszírozásában az egyetem partnerei is részt vesznek: kockázati tőkebefektetők, üzleti 

angyalok és kormányzat.  

Ahogy az egyetemi inkubátorok nagy része, az UTP is az értékteremtéshez különböző 

fejlesztésekkel járul hozzá. Infrastruktúráját nézve teret és eszközöket is biztosít a betelepülő 

vállalatok számára: iroda helyiségeket, konferenciatermeket, laboratóriumokhoz, könyvtárhoz 

való hozzáférést, illetve analitikai berendezésekhez, adatbázisokhoz és más eszközökhöz is 

hozzájuthatnak. Az üzleti és vállalkozási témákban való jártasságok oktatással, az ipari 

szövetségesekkel együttműködve mentorálással, és a szakértőkkel folytatott konzultációs 

lehetőségekkel igyekszik fejleszteni. További nyújtott szolgáltatásai száma szintén megegyezik 

a legjellemzőbbel (2-3), figyelmet fordít a cégek PR tevékenységére, lehetőségeket biztosít a 

potenciális befektetőkkel való találkozásra, és az üzletfejlesztés során marketing 

tevékenységben is nyújt segítséget. Szervezeti kultúráját nézve hasonló a többi egyetemi 

inkubátoréhoz, személy-feladat típusú, vagyis hozzájárul ahhoz, hogy kialakuljanak a 

vállalkozások egyéni céljai, de emellett hangsúlyt fektet a szakértői tudásra, a projektek 

megvalósítására is. 
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7.3.3 University of Central Florida 

 

Az ideális egyetemi inkubátor tulajdonságaival legkevesebb hasonlóságot (szintén) az Egyesült 

Államokban található, a Floridai Egyetem által létrehozott üzleti inkubációs programmal (UCF) 

találtam. Öt olyan szempont volt, amelynek száma megegyezett a legjellemzőbbekkel: az 

érintettek, az elsődleges célok, stratégiai fókusz, beavatkozás és a vezetés. Ebben a programban 

érintett lehet maga az egyetem, a korai stádiumú vállalkozások, valamint a kormányzat, hogy 

minél több működőképes cég legyen a térségben. Ebből következően elsődleges célként a 

gazdaság és szociális fejlesztést említik, munkahelyek létrehozásával/fenntartásával, gazdasági 

növekedés elérésének céljából. Stratégiai fókuszát vegyes stratégia jellemzi, olyan szektorokat, 

társadalmi-földrajzi csoportok által alapított cégeket támogat, amelyek a térségben kívánnak 

terjeszkedni. A beavatkozást nézve itt is vegyes beavatkozás a jellemző, és a vezetést is 

önállóan végzi az egyetem. A többi szempontnál eltérést tapasztaltam. Az elvárt eredmények 

esetén az eredményesség, hatékonyság mellett a cégek hatásosságát és az elérhető 

szolgáltatások/lehetőségek minél jobban történő kihasználtságát állapítottam meg (több 

outputot várnak el). Az értékteremtést tekintve nem csak a fejlesztési tevékenységekre, hanem 

a cégek testreszabására is figyelmet fordítanak. Infrastruktúráját vizsgálva nem említik a 

működési teret, de bizonyos eszközökhöz biztosítanak hozzáférést. A vállalkozásokkal 

kapcsolatos ismereteket „csak” speciális képzésekkel kívánják fejleszteni. További nyújtott 

szolgáltatások között a PR tevékenységen kívül különféle üzletfejlesztési, üzleti tanácsadásokat 

és egyéb egyedi erőforrásokat említenek. Tőke eredetét tekintve közösségi partnerekkel, 

megyei/ városi kormányzatokkal együtt finanszírozza. Szervezeti kultúráját pedig nem 

személy-feladat, hanem szerep-feladat típusúnak találtam; meghatározott működési szabályok 

jellemzik, és kulcsfontosságú számukra a munka iránti elköteleződés vállalatokat irányából is. 

 

7.3.4 BME Z10 

 

Végül pedig szeretném bemutatni a Magyarországon elsőként megnyitott egyetemi inkubátort, 

amelyet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen hoztak létre Z10 néven. Nevét 

onnan kapta, hogy a Műegyetem Z épületének 10. emeletét alakították át egy olyan 

munkakörnyezetté, amellyel támogatni tudják az itt létrejövő inkubációs tevékenységet. A 

kialakított szempontrendszerem alapján ezt az inkubátort is megvizsgáltam, és a kapott 

eredményeket az ideális egyetemi inkubátor tulajdonságaihoz, valamint a többi egyetem 

jellemzőihez viszonyítva a kapott értékekből következtetve középen helyezkedik el. Azaz 12 
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ideálisnak tekintett tulajdonságból 8-at találtam azonosnak. Az érintettek esetén itt is hármat 

találtam kiemelve: az egyetemet, hallgatókat és az induló vállalkozásokat. Az elsődleges 

célokat konkrétabban tűntették fel, nagy hangsúlyt kap az innováció, gazdaság- és szociális 

fejlesztés is. Elvárt eredmények szempontjából két értéket emeltem ki: eredményesség és 

hatékonyság. Stratégiai fókusza egy adott társadalmi csoportra (leginkább a hallgatókat célozza 

meg) és szektorokra koncentrál. A vállalkozások indításába, működtetésébe történő 

beavatkozásnál leginkább a mennyiségi beavatkozás a jellemző. Az inkubátor vezetését, az 

inkubációs folyamatot az egyetem közreműködőkkel együtt végzi, hogy az egyetem-

kutatáshálózat minél jobban összekapcsolódjon. Az értéknövelő beavatkozásokat az induló 

vállalkozások igényeinek megfelelően kialakítva igyekszenek végrehajtani. Az egyetemi 

inkubátor az infrastruktúrájában az ideális és motiváló környezet biztosítására törekedtek, 

irodahelyiségeket, tárgyalótermek, különféle „műhelyek” állnak a betelepülő cégek 

rendelkezésére. Az inkubációs folyamat során a vállalkozással kapcsolatos ismeretek 

bővítésére is nagy figyelmet fordítanak: speciális/tematikus képzéseket szerveznek, üzleti-

pénzügyi dolgokban mentorok segítik őket. Továbbá a PR tevékenység és a befektetőkkel való 

kapcsolatkialakítás is a nyújtott szolgáltatásaik közé tartozik. A tőkét is a partnerekkel (BME 

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ; Digitális Jólét Program) együtt finanszírozzák. 

Szervezeti kultúráját a legtöbb vizsgált egyetemi inkubátorhoz hasonlóan személy-feladat 

típusúnak találtam. Fontosnak tartják az inkubátort, mint egy támogató személy, és a 

szakértelem, tudás átadása is ugyanolyan fontos számukra. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

Kutatásom célja volt megtalálni azt a szempontrendszert, ami alapján egy átfogó vizsgálattal 

össze lehet hasonlítani a világ több pontján működő egyetemi inkubátorokat, megtalálni a közös 

pontokat és azokat az elemeket is, amikben eltérnek. A vizsgálat során igyekeztem az 

elemzésbe hazai egyetemi inkubátort is bevonni. Munkám során az elméleti áttekintés 

alkalmával bemutattam a kapcsolódó fogalmakat, fókuszálva a vállalkozások, 

vállalkozásfejlesztés, inkubáció területére. Ezt követően ismertettem a releváns hazai és 

külföldi források alapján az inkubáció fejlődéstörténetét és az inkubátorok csoportosítási 

lehetőségeit. Bemutattam az inkubátorok által jellemzően nyújtott szolgáltatásokat és azt, hogy 

mitől tekinti az irodalom sikeresnek az inkubátorok működését, mitől lesz megfelelő és 

hatékony az inkubációs folyamat. 

Ezek után áttértem az inkubátorok speciális fajtájára és részletesen bemutattam az egyetemi 

inkubációs folyamatot, hatásukat az egyetem működésére, illetve az egyetem köré csoportosult 

vállalkozói és spin-off ökoszisztéma szemszögéből, fókuszálva a társadalmi és gazdasági 

hasznukra. Végezetül az elméleti kutatásom zárásaként az irodalmak alapján megnéztem 

hogyan tipizálhatók a különböző egyetemi inkubátorok. 

Kutatásom során a világ összes pontjáról igyekeztem a vizsgálathoz inkubátorokat gyűjteni. A 

gyűjtött 48 inkubátor vizsgálatához, támaszkodva a szakirodalmakra és az inkubátorokról 

rendelkezésre álló információkra, létrehoztam a saját tipizálást. Ennek során kiemeltem a 

számomra leginkább jelentős szempontokat, mint például kik lehetnek az érdekelt felek, mi(k) 

az elsődleges célja(i) az inkubátornak, milyen szolgáltatásokat és képzéseket tud nyújtani a 

részt vevő vállalkozások számára. Majd e szempontok figyelembevételével megvizsgáltam és 

összehasonlítottam az általam gyűjtött egyetemi inkubátorokat, megmutatva mely tényezők 

tehetik sikeressé őket. 

Kutatásom folytatásában, hiszen bár kutatási céljaim megvalósultak, de további kutatási 

kérdések merültek fel, talán egy olyan irányt tartanék követendőnek, amely a földrajzi 

régiókban fellelhető egyetemi inkubátorokat hasonlítana össze és rávilágítana a regionális 

különbségekre (amelyek fakadhatnak akár a múltból, akár az országok, térségek közötti 

interkulturális különbségekből). Ezáltal közelebb jutnék annak a sikeres inkubátornak a 

modelljéhez, ami Magyarországon is működőképes lehet. 
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Abstract:  

In recent years, the problem of high employee turnover rate in the global hotel industry has 

become a bigger problem, and the problem of employee turnover in China is regarded as an 

important reason for organizing hotel development. Hotel management schools are also 

considering taking internships in hotels a compulsory course, arranging students to go to hotels 

for internships to strengthen students' sense of belonging and professional ability in hotels. At 

the same time, it can also train high-quality professional talents in the hotel. However, most 

interns are unwilling to continue working in the hotel industry after the internship period is 

over, and some interns may even change jobs during the internship period. In view of this 

problem of the hotel industry, this essay will focus on intern satisfaction. I have conducted and 

online survey and interviewed the teachers who supervise the interns in the Pannonia University 

of Hungary and Qingdao Hotel Management Vocational Technical School in Shandong 

province, China. A total of 84 questionnaires were collected, of which 40 were from China and 

the remaining 44 were from Hungary. This essay is analyzing the differences between the two 

parties, and whether some problems and aspects exist at the across countries or whether in 

different environments students have different problems. 

Keywords:  

Interns, Hotel, Hungary, China  
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INTRODUCTION 

Schools with hotel management majors organize students to enter the hotel for internships every 

year to strengthen students' operational capabilities and achieve practical teaching. The hotels 

also regard interns as an essential part of the business because the hotel's acceptance of interns 

helps maintain the relative stability of employees, relieve seasonal pressure, facilitate the 

management, and improve service quality and save costs. However, most hotel interns will not 

choose to stay at the original internship unit after completing the internship period. Relevant 

research results show that the global hotel industry's brain drain rate ranks first among all major 

sectors, with an average turnover rate of approximately 40% (Tian,2017). Such a severe loss of 

personnel may lead to other employees being taken away and even cause a shortage of hotel 

staff and affect the hotel's sustainable development. 

The tourism industry in Hungary and China has developed rapidly in recent years. Hungary 

opened 20 new hotels in 2018, while China opened up to 66 unique hotels in 2019.  

Because I come from China and have studied tourism management in China for about four 

years, I chose to investigate the reasons for the loss of Chinese hotel staff. Also, because I came 

to Hungary to study tourism management, I chose to investigate the loss of hotel staff in 

Hungary. Therefore, compare the reasons for the turnover rate of hotel interns in Hungary and 

China. I hope to get some different inspirations from it. 

This research will compare interns in Chinese and Hungarian hotels, from the hotel and school's 

view of the interns' management system to the interns' view of job satisfaction and their 

willingness to stay after the internship. Through literature reading and investigation, he reasons 

for hotel interns' loss due to the similarities and differences between China and Hungary. 

Finally, integrated analysis, from the students, schools, hotels, and society these four aspects of 

the corresponding solution to the problem. I hope that through this research, investigation, and 

analysis suggestions, students' internship satisfaction and willingness to stay will be improved.  
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1.LITERATURE REVIEW 

The global hotel industry has the highest employee turnover rate at 43.3%, while the average 

salary increase is only 4.5%, which is the lowest in the industry. Tian (2017) released the "2017 

China Manpower Qualification Survey Results", the results showed that the turnover rate of the 

hotel industry in the global industry ranked first, accounting for 40%, which is 1.5 times higher 

than the turnover rate of the Internet industry. Hotel management majors generally require a 

period of internship to graduate. Although a large number of interns enter the hotel every year, 

there is still a shortage of personnel in the hotel industry. Therefore, we need to analyze the 

reasons and strategies of the three main stakeholders and the dismissal of Chinese and foreign 

interns. The three main stakeholders that play an important role in the quality of internships 

include academic institutions, students and hotels. 

 

1.1 Hotel History and Introduction 

“At the end of the 19th century, the hotel industry slowly emerged and provided people with 

many options to enhance facilities and services and meet more customer needs (Kristian, 2004). 

The previous accommodation only provided the most basic (Borer, 1972)” (Bowie 2018). 

The meaning of the hotel is based on the architecture, mainly through guest rooms, dining, 

entertainment and other facilities and special places related to various services to provide 

services to guests. It uses space equipment, places and certain consumer materials to meet the 

needs of guests for accommodation, food, entertainment, shopping and entertainment by 

receiving services to achieve economic and social benefits (Li,2009). 

According to Domini (2010) research, the satisfaction of hotel guests depends to a large extent 

on the quality of services provided by the hotel industry. Due to the high degree of positive 

correlation between guest’s overall satisfaction and their visit to the same hotel again, the long-

term relationship between guest and hotel becomes increasingly important. 

In addition, Hepple et al, (1990) also proposed that "hospitality" includes four basic 

characteristics. First of all, hospitality is a behavior that the landlord bestows on guests who are 

away from home. Second, it is interactive in nature and involves a personal connection between 

the provider and the receiver. Third, hospitality includes tangible mixing and intangible factors. 

Finally, the host provides guests with safety, psychological and physical comfort. 
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As can be seen from the above, hospitality is very important to service marketing because it can 

help provide added value to its core service terms. This will also lead to a high degree of 

customer satisfaction with the overall hotel service. 

 

1.2 The History of Internship 

The term internship began in the United States in the early 19th century, born out of the 

apprenticeship in hospitals (Dennis,1984). The discipline of internship was really adopted by 

the school when it was proposed during the debate in 1970 that internship credits should be 

awarded (Robert et al,1992). Some organizations were unwilling because they thought it was 

difficult to supervise the internship activity. So, in order to get support, he wrote: Most media 

managers and executives try to provide a meaningful learning experience and help to 

participating students. So far, we can also see that the value of internships has been widely used. 

“Since practical internships are now widely advocated, internships are also used as an important 

part of the research education and career development process (Knechel & Snowball,1987). 

Several studies in the general job market have shown that internship experience makes students 

stronger (Taylor,1988). Internships can also help interns get job opportunities directly from the 

organization.” (Resick et al, 2007) 

 

1.2.1 Internship satisfaction: 

“Wang (2019) pointed out that intern satisfaction is the key to retaining interns. The so-called 

employee satisfaction can be defined as the experience gained by employees after integrating 

various job characteristics. It is the overall personal assessment of the job and the degree to 

which the individual needs are met (Schaffer,1953). The satisfaction of interns can be evaluated 

by studying three main factors. These three factors are job characteristics, working environment 

characteristics and environmental factors, which may help improve the satisfaction of interns 

(D'abate et al.,2009). At the same time, it is also important to improve the quality of internships, 

which can improve students' entrepreneurial ambition and feasibility, thereby increasing their 

entrepreneurial willingness (EI) (Yi,2017). Therefore, the quality of internships is closely 

related to the professional development of students (Gamboa et al.,2014 cited in Yi,2017).” It 

can be seen from the above literature that for students, the job position, the environment and 

content of the internship will affect satisfaction. 
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1.2.2 Internship in the hospitality industry: 

Careers within the hospitality industry include jobs in hotels, casinos, restaurants, resorts and 

any other service position role within the tourism industry. Students working towards achieving 

a qualification in the hospitality field such as Hospitality Management or Food and Beverage 

Management are often required to gain practical experience by completing an internship. 

Hospitality internships are supervised programs of work and study that allow you to apply the 

knowledge and skills that you have learned in real-life situations (Wang & Han,2013). 

The hotel industry will provide interns with accommodation, meals, or use swimming pools or 

other leisure facilities to obtain its benefits. Due to seasonal changes in the hotel industry, 

internship opportunities may be easier to obtain during busy holidays (Zhang,2011). 

 

1.3 Current status of hotel interns in Hungary 

Although there is very little information about hotel interns in Hungary. But there are also 

studies that show that if a hotel employee is more satisfied with their job, the employee is more 

likely to continue as a hotel employee (Kremer,2019). This also proves that employee 

satisfaction can reduce the turnover of hotel staff. 

 

1.4 Current status of hotel interns in China 

“According to the Wang and Han (2013) survey, as a labor-intensive enterprise, the turnover 

rate of restaurants should not exceed 15%, but in fact it has far exceeded this number. Less than 

6% is not conducive to the innovative development of hotels, while more than 15% will make 

the hotel lack of stability and affect the quality of service. Wang and Han (2013) also pointed 

out the social factors the most people think that hotel work is not as good as others, and parents 

do not support children working in the service industry.” 

 

Hotel factors: night shift will be detrimental to your health. Peak season, heavy workload or 

extended working hours.  

Employee factors: Employees want higher returns in the hotel.  

Therefore, through various reasons, the interns of Chinese hotels have been losing rapidly. 
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“Through Karami (2013) investigation, it can be concluded although in the Chinese concept, 

social factors are difficult to reverse quickly. However, hotels can motivate interns in other 

ways, like the reward management system, which has a positive and important impact on the 

enthusiasm of employees. The enthusiasm of employees will not have a positive and significant 

impact on employee performance.” So, the reward management system has a positive and 

important impact on employee performance.  

 

1.5 Definition and types of employee turnover 

Employee turnover is defined as employees who leave their company voluntarily, and 

companies generally do not want this phenomenon. Martin et al. (1977) also stated that high 

employee turnover is not conducive to the effective operation of a company. Combining the 

research of different scholars, Denvir and McMahon (1992) believe that employee turnover 

refers to the behavior of individuals being hired or leaving the organization. And Lyness and 

Judiesch (1982) believes that employee turnover is due to resignation (such as promotion, 

resignation, retirement, and dismissal). It can be seen from the above that the employee turnover 

rate can be divided into active and passive aspects. The active aspect is, for example, employees 

actively resign or change jobs, while the passive aspect is dismissal or retirement. 

Heneman and Judge (2009) also divided into four types of employee turnover under both active 

and passive aspects. 

Voluntary Turnover (Avoidable turnover, Unavoidable turnover) and Involuntary Turnover 

(Downsizing Turnover, Discharge Turnover). 

In addition, the company must hire a new employee every time an employee leaves the company 

voluntarily or involuntarily. This replacement cycle is called the turnover rate (Woods and 

Macaulay, 1995). 

1.6 Reasons for the loss of interns 

International: 

“Ho et al. (2009) found that the following factors are the reasons for the high turnover rate of 

interns: 1. Workload 2. Work pressure 3. Training 4. Fixed salary 5. Work environment. Woods 

and Macaulay (1989) also pointed out that the most important reasons for staff turnover in 

hotels and catering companies include: poor communication, low wages and benefits, 

unsuitable corporate culture, unclear work direction and responsibilities, limited development 
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opportunities, ideas or changes in behavior and other reasons. Constantin and Baias (2014) 

found that in addition to job expectations and wages, communication between employees and 

managers and the cohesion of corporate culture are also important reasons for the loss of interns. 

From the perspective of employee psychology, it is found that whether employees are satisfied 

with the company is one of the important reasons for employees to leave (Dollard et al, 2012). 

Employees who are dissatisfied with the company are much more likely to leave the company 

than ordinary employees. Therefore, improving employee satisfaction is the primary goal of 

each hotel (Yi,2017).” 

 

China: 

“Scholars mostly analyze the reasons from three aspects: schools, students and hotels. From the 

analysis of the school's curriculum and teaching, it is believed that the quality of enrollment 

and imperfect teaching staff are the important reasons for the loss of students (Hu,2010). From 

the survey of students, the pressure of students just entering work is not guided by suitable 

mentors, and the impact of hotel working environment and accommodation environment.” 

(Chen, 2010) 

It can be seen from the above that both international and Chinese students mentioned that 

interns hope to get more guidance after entering the hotel. The literature on China also pointed 

out the problem of teachers, while many international studies mainly focused on hotel 

management factors. 

 

1.7 Solutions to the problem of the loss of interns 

International: 

In solving the problem of the loss of interns, foreign solutions basically start from the hotel 

side. In terms of personnel recruitment, Laser (1980) puts forward the importance of 

recruitment, and believed that changing the recruitment mode, arranging their favorite positions 

or departments, so as to retain employees. 

In the work process, Blake (2006) believes that a system of survival of the fittest should be 

implemented, and employees are evaluated every month, and employees are divided into three 

categories. The goal is to retain top talents and cultivate mid-level talents. 

In terms of work arrangements, Lam et al (2002) think that career shaping is a good way to 

retain employees. They believe that employees’ satisfaction with their jobs largely determines 

whether employees want to leave. And through the survey, rewards are a potential source of 
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motivation and job satisfaction for employees (Galanou et al, 2010 cited in Farah et al,2014). 

Therefore, managers should understand the employees’ pursuits and specify more according to 

their pursuits. Good hotel rules and regulations to reduce employee turnover. 

China: 

In the study of solutions, some scholars still start from improving the hotel management system 

and salary system. But Xie (2012) thought that hotels not only need to develop a sound incentive 

mechanism, but also help interns develop their own career planning. 

“Regarding the school's enrollment plan, course teaching and internship guidance, when 

enrolling students in the school, we should accept some students who are truly determined to 

be engaged in the hotel management industry to help them understand the hotel industry and 

clarify their future career direction).” (Ao,2019) 

“Studies have shown that due to the prohibition of traditional Chinese thinking, students should 

study their majors carefully, correct their employment concepts, and avoid deviations in their 

employment concepts in the future. Students should know themselves and seek support from 

family and friends.” (Zhang,2011) 

 

In summary, it is not difficult to find that the research on employee turnover in China and 

foreign countries is still roughly the same. In terms of solving strategies, because of China’s 

misconceptions about the hotel industry and secondary vocational students also have their own 

personalities and characteristics, there are certain differences between China and other 

countries in solving the problem of the loss of interns. 

 

1.8 Introduce the benefits of implementing the internship program in the Students, Employers 

and Education Institution 

Here I want to show a table on the benefits of internships, starting from three aspects: students, 

hotels and educational institutions. Students can not only enhance their experience through 

internships but also prepare them for entering society after graduation. On the employer’s side, 

they can reduce costs and get some interns with professional skills. For educational institutions, 

letting students go for internships can improve their reputation and increase the number of 

students enrolled. 
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Students Work experience that strengthens 

Better understanding of the world of work 

Better base for adjustment to the work environment 

Improve job-related skills 

Better prepared for post-graduation job 

Learn about work in a guided and mentored environment 

Employers Source of qualified, low cost, motivated workers 

Source of employees for peak load periods 

Strengthened relations with business schools 

Opportunity to evaluate potential long-term employees without 

long-term commitment 

Educational institutions:        

 Strengthened business connections 

Enhanced reputation of the program compared to programs that do not require internships 

Increased enrollment as students recognize the competitive advantage the internship 

provides 

Employer feedback helpful for assessment 

12. table: Benefits of internships in the three departments 

Source: (Richard et al, 2007) 

 

1.8.1 Students Benefit: 

Internships have become an indispensable part of higher education, so students regard 

internships as a reliable way to find their first job (Cannon & Arnold,1998). For the enhanced 

employability part, the main advantage of internships for students is that students with 

internship experience have an advantage in the job market and can also be considered easier to 

find jobs in their counterparts (Knouse and Fontenot.2008). According to the above, it further 

proves the importance of internships for newly graduated students.  
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Position Gradate 1-2years 3-5years 5-10years 

Product position 6000 15000 18000 23000 

Market position 5500 10000 13000 18000 

Technical position 5000 15000 22000 27000 

Operation position 5000 8000 15000 18000 

2. table: Analysis of the monthly salary (RMB) of various positions in Qingdao for different 

lengths of time in 2018: 

Source: own editing (based on Lvmama,2016) 

 

This is an analysis of the monthly salary of workers in different positions in China in 2018 in 

the Chinese Civil Journal. It can be seen that the salary of graduates is the lowest, and then the 

salary of workers with one year of experience will slowly rise, and the salary will reach the 

highest in the tenth year. It can also be seen from this table that no matter what kind of position, 

work experience and year are very important. Therefore, it can be concluded that internship 

experience is the main factor affecting wages. 

And the student page is helpful to reduce the financial burden of students’ families, although 

students cannot be like hotels in internships Like regular employees, they receive full labor 

compensation, but the hotel will provide interns with a certain amount of living allowance. In 

addition, the hotel also provides students with three meals a day and accommodation for free 

(Zhang 2011). 

 

Hukou address 

Number of 

people Proportion 

Native 26 23% 

  Outsider 87 77% 

3. table: Household registration survey of interns in Shangri-La Hotel, Qingdao 

Source: own editing (based on Lvmama,2016) 

 

This is a household registration table conducted by Qingdao five-star hotels on interns. There 

are 113 interns in this hotel, and the author conducted a survey based on them. 

It can be seen that most of them are not locals, so they do not have a place to live locally. 

However, an internship in a hotel will provide them with free accommodation, which can save 

a lot of money for the interns, so this is also a major advantage of an internship in a hotel. 
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1.8.2 Employers Benefit: 

An internship can make a group of workers who are usually passionate about work and 

passionate about the industry and bring new ideas into the workplace. It is also often regarded 

as an important recruitment and retention tool (Law et al, 2012). Moreover, interns learn 

quickly, they represent flexible economic resources, so they can provide low-cost daily work 

assistance (Daniel,1996). Although the hotel must slowly train interns and teach them how to 

slowly enter work, it can also create equal or greater benefits for the hotel. Companies believe 

that although they have no experience in recruiting interns, they learn things quickly and can 

also create benefits. So, this is why interns are popular in hotels. 

 

Internship duration（months） 

Percentage of 

interns 

Salary （

RMB） 

1-3 73.02% 1500-2000 

4-6 14.42% 2000-2500 

   7-12 12.56% 

2500 

above 

 

4.table: Types of salary in Qingdao Shangri-la hotel (5 stars): 

Source: own editing (based on Xie,2019) 

 

This is the survey result of a five-star hotel in China. Most of the interns are usually 1-3 months, 

so the salary is very small, which is much less than the regular employees. It seems that a certain 

amount of money is saved in the hotel. There are also considerable benefits to the hotel. 

1.8.3 Educational institutions Benefit:  

Internships have many benefits to educational institutions. As Bell and Schmidt (1996) pointed 

out, careers and career outcomes related to the internship component of hospitality and tourism 

degrees are used as promotional tools by many universities. When the employer is satisfied 

with the student's performance, the institution will also gain industry credibility (John et al, 

1999). 

According to the internship regulations of higher vocational schools in Shandong Province, 

China, only those who have a four-star hotel star can come to the school to choose interns, and 

the vocational school has a certain priority. After the school selection is completed, the hotel 

will have a certain anti-selection right. It can also be seen that the cooperation rate between 



  

 

965 

 

good educational institutions and high-star hotels is very high (Regulations on the Management 

of Student Internships in Vocational Schools available from internet). 

Although many of the benefits of internships for the three parties have been mentioned above, 

there are not many articles discussing the plans or requirements that interns need to complete 

during the internship. If the educational institutions can give the interns some requirements or 

plans during the internship, the interns will better mobilize their enthusiasm (Barney et al,2011). 

For example, an assistant to the intern supervisor is established, and the assistant is selected 

based on the total score of the monthly intern. This can provide their enthusiasm. In addition, 

adequate institutional supervision is provided. The intern supervisor must visit each intern at 

the work site at least once to understand their real internship situation (Richard et al,2007). Give 

appropriate care and suggestions to make interns feel warm and kind. It can also greatly improve 

internship satisfaction. 

However, if you want to truly integrate students, the internship unit must arrange the most 

suitable internship positions for students from all angles to improve internship satisfaction. It 

may create a win-win situation (Wang,2019). 

Sharma and Patterson (1999) pointed out that for a win-win situation, the three benefits of 

formal internship are obvious: students gain real-world experience, academic programs 

improve their reputation, and employers attract more student candidates when recruiting. 

Internship is an educational experience based on work experience and requires the cooperation 

of students, employers and educators to succeed (Yin and Low, 2012). Therefore, it is necessary 

to scientifically utilize the human resources of interns and give full play to their advantages in 

human resources so that all three parties can benefit. This is where the hotel and the school need 

to work together. 

1.9 Compare Rating Star Standard of European Hotels and Chinese Hotels 

1.9.1 Standard of European Hotel: 

The following is the star rating standards for European hotels. Because Hungary belongs to the 

European Union, the star rating standards are the same as those of the 24 European countries. 

 

European Hotel Stars Union Rating -Hungary 

Five-star hotel 

In addition to the first class (****) hotels: 

Reception opened 24 hours, multilingual staff. Doorman-service or valet parking. Concierge, 

page boy. Spacious reception hall with several seats and beverage service. 
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Personalized greeting for each guest with fresh flowers or a present in the room. 

Minibar and food and beverage offer via room service for 24 hours. Personal care products in 

flacons. Internet-PC in the room. Safe in the room. Ironing service (return within 1 hour), shoe 

polish service. Turndown service in the evening. Mystery guesting. 

Superior luxury five-star hotel: 

The Luxury star hotels need to attain high expectations of an international guest service. The 

Superior Luxury star is only awarded with a system of intensive guest care. 

Four-star hotel 

In addition to the comfort star (***) hotels: 

Reception opened 18 hours, accessible by phone 24 hours from inside and outside. Lobby with 

seats and beverage service. Breakfast buffet or breakfast menu card via room service. Minibar 

or 24 hours beverages via room service. Upholstered chair/couch with side table. Bath robe and 

slippers on demand. Cosmetic products (e.g., shower cap, nail file, cotton swabs), vanity mirror, 

tray of a large scale in the bathroom. Internet access and internet terminal. "À la carte"-

restaurant. 

First class superior four-star hotel: 

The Superior flag is provided when the first-class hotel has a proven high quality not only in 

the rooms. The superior hotels provide for additional facilities in the hotel like a sauna or a 

workout room. The quality is checked regularly by mystery guesting of an external inspection 

service. 

Three-star hotel 

In addition to the standard star (**) hotels: 

Reception opened 14 hours, accessible by phone 24 hours from inside and outside, bilingual 

staff (e.g., German/English). Three-piece suite at the reception, luggage service. Beverage 

offers in the room. Telephone in the room. Internet access in the room or in the public area. 

Heating facility in the bathroom, hairdryer, cleansing tissue. Dressing mirror, place to put the 

luggage/suitcase. Sewing kit, shoe polish utensils, laundry and ironing service. Additional 

pillow and additional blanket on demand. Systematic complaint management system. 

Superior Comfort three-star hotel: 

The Superior flag is provided when the additional service and accommodation provisions are 

not sufficient for the next Hotelstar. The accommodation facilities for a superior hotel need to 

be on a modern level and fully renovated which is checked regularly. 

Two-star hotel 

In addition to the single star (*) hotels: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Turndown_service
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%80_la_carte
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Breakfast buffet. Reading light next to the bed. Bath essence or shower gel. Bath towels. Linen 

shelves. Offer of sanitary products (e.g., toothbrush, toothpaste, shaving kit). Credit cards. 

Superior Standard two-star hotel: 

The Superior flag is provided when the additional service and accommodation provisions are 

not sufficient for the next Hotelstar. The Standard-Superior does usually offer the same service 

level as three-star hotels, but the interiors of the hotel are smaller and cheaper so that the three 

stars were not to be awarded by the inspection body. A two-star superior does not require 

mystery guesting. 

One-star hotel 

100% of the rooms with shower/WC or bathtub/WC. Daily room cleaning. 100% of the rooms 

with color-TV together with remote control. Table and chair. Soap or body wash. Reception 

service. Facsimile at the reception. Publicly available telephone for guests. Extended breakfast. 

Beverage offers in the hotel. Deposit possibility 

Superior Tourist one-star hotel:  

The Superior flag is provided when the additional service and accommodation provisions are 

not sufficient for the next Hotelstar. The bathroom facilities are usually at the same level as for 

two stars hotels but built from cheaper materials. The cost for regular inspection by independent 

associations is waived as well. 

 

European hotel (Hungary) 

HOTREC is an umbrella organization for 39 associations from 24 European countries.  

Under the patronage of HOTREC, the hotel associations of Austria, Czech Republic, Germany, 

Hungary, Netherlands, Sweden and Switzerland created the Hotel stars Union. In 2007 

HOTREC launched the European Hospitality Quality scheme (EHQ) which has since 

accredited the existing national inspection bodies for hotel rating. 

Source: (based on HOTELSTARS.EU) 

 

1.9.2 Chinese Hotel Stars Rating: 

Five-star Hotel: 

This is the highest level of tourist hotels. The equipment is very luxurious, and the facilities are 

more complete. In addition to the luxurious room facilities, the service facilities are complete. 

Various restaurants, banquet halls and conference halls of various sizes, comprehensive 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fax
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services are relatively complete. It is a center for social activities, meetings, entertainment, 

shopping, recreation, and health care. There are at least 50 rooms (sets) available for rent. 

Four-star Hotel: 

Luxurious equipment, comprehensive service facilities, many service items, excellent service 

quality, artistic indoor environment, and high-quality services. Guests can always get high-level 

material enjoyment, but also a good spiritual enjoyment. There are at least 40 rooms (sets) 

available for rent. 

Three-star Hotel: 

It is well-equipped with comprehensive service facilities such as boarding and lodging, meeting 

rooms, amusement halls, bars, coffee shops, and beauty salons. The number of such middle-

level restaurants in the world is huge. There are at least 30 rooms (sets) available for rent. 

Two-star Hotel: 

The equipment is average. In addition to the basic equipment such as the room and the 

restaurant, there are also comprehensive service facilities such as the sales department, post and 

telecommunications, and hairdressing. The service quality is better and belongs to the general 

travel level. There are at least 20 rooms (sets) available for rent. 

One Star Hotel: 

The equipment is simple, enough for food and lodging, and can meet the simplest travel needs 

of guests. There are at least 15 rooms (sets) available for rent. 

There are six-star hotels in China, such as Howard Johnson Resorts Spa, it is the first six-star 

luxury resort hotel in China and is listed in the top ten six-star hotels in the world. But the rules 

for six-star hotels are not found on the Internet (Zhang, 2019). 

 

The review authority for China Hotels is as follows: 

Five-star: National Tourism Administration. 

Four-star: Tourism Bureau of Provinces, Autonomous Regions and Municipalities. 

Three-star: tourism bureaus of cities with separate plans, sub-provincial cities, and tourism 

bureaus of prefecture-level excellent tourist cities. 

Two-star and one-star: prefecture-level tourism bureaus of non-excellent tourist cities and 

county-level tourism bureaus of excellent tourist cities. 

Source: (based on the People's Republic of China Star Hotel Evaluation Standard,2010) 
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1.9.3 Difference between European hotel and Chinese hotel: 

It can be seen that the hotel evaluation in China is managed by multiple institutions, and the 

evaluation institutions of different stars are also different, and the evaluation standards of 

Hungarian hotels are managed by one institution. Hungarian hotel evaluation standards are 

much shorter than those in China. China has the world’s top ten six-star hotels, but Hungary 

does not. For the rated-star Chinese hotel, you can apply for a star rating one year after its 

opening, and you can enjoy a five-year valid star rating and the right to use the logo. However, 

for hotels that have already been rated, the tourist hotel star rating agency should conduct a 

review once a year. For Hungarian hotels with three to five stars, the hotel stars Union will use 

"mystery guests" to check the service quality regularly. 

 

11.1 1.10 Compare Courses of the Tourism Department of Hungarian University and 

Chinese University 

At present, there are eight schools in Hungary university majoring in tourism, and 21 university 

in Shandong Province, China. I selected one university from Hungary and Shandong province 

to conduct a survey of all required courses for comparison.  



  

 

970 

 

11.2 1.10.1 Pannonia University: 

 

1 semester 2 semester 3 semester 4 semester 5 semester 6 semester 7 semester 8 semester 

Mathemati

cal 

foundation

s of 

economics 

Corporate 

economic 

Statistics  Corporate 

finance I 

Introductio

n to the 

catering 

industry 

Business 

aspects of 

responsibil

ity 

Internship Internship 

Business 

Law 

Fundament

al of 

accounting 

Manageme

nt 

Informatio

n 

economics 

Event 

manageme

nt 

Hospitality 

manageme

nt 

 Dissertatio

n 

Macroecon

omics 

Microecon

omics 

Finance Tourism 

marketing I 

Geography 

of tourism 

in Hungary 

Travel 

agency 

manageme

nt 

  

Business 

communic

ation 

Introducin

g to 

marketing 

practices 

Sector 

economics 

Introductio

n to the 

hotel 

industry 

Tour 

operation 

Destinatio

n 

manageme

nt 

  

European 

studies 

Internation

al 

economics 

Introductio

n to 

tourism 

Internation

al 

geography 

of tourism 

Health 

tourism 

manageme

nt 

Hotel 

manageme

nt 

  

The social 

relations of 

business 

 Tourism 

geography 

The 

practice of 

problem-

solving 

IT for 

tourism 

accommod

ations 

Cultural 

tourism  

  

Psycholog

y 

 Regional 

developme

nt 

  The 

practice of 

problem 

solving II 

  

5.table: Pannonia university Tourism and Catering major (compulsory courses) 

Source: own editing (Pannonia University)  
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1.10.2 Wuhan university in China: 

 

General Courses Professional Basic 

Compulsory Courses 

Major Required Courses Practical Teaching 

Introduction to Mao 

Zedong thought  

Political Economy 1 Introduction to Tourism Production labour (2 

weeks) 

Basic principles of 

Marxism 

Political Economy 2 Tourism consumer 

behaviour 

Graduation Internship 

(4 weeks) 

Ideological and moral 

cultivation and legal basis 

Microeconomics Travel consumer 

behaviour experiment 

Graduation Thesis 

Outline of modern 

Chinese History 

Macroeconomics 

 

Principles of hotel 

management 

 

Forms and polices Econometrics Hotel management 

simulation and practice 

 

National conditions 

education and social 

practice 

Econometric model test Tourism resources and 

development 

 

Comprehensive English 1 Statistics 1 Tourism development 

and planning practice 
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Comprehensive English 2 Statistics 2 Travel agency 

management 

 

Comprehensive English 3 Money band model test Travel agency 

management and tour 

guide mode 

 

Comprehensive English 4 Money and Banking Tourism marketing  

Physical education Accounting Tourism market 

research experiment 

 

Military theory Management   

Advanced Mathematics 1    

Advanced Mathematics 2    

6.table: Wuhan university Tourism management major 

Source: own editing (Majoring in Tourism Management of Wuhan University Baidu Library) 

 

11.2.1 1.10.3 Hungarian tourism education: 

The rapid growth of tourism in Hungary and the labor migration to abroad resulted in a serious 

labor shortage in the industry (Mondok,2019). So, In Hungary, tourism and hospitality study 

programmers are among the most popular fields in higher education (Puczko and Ratz,2013). 

Hungarian tourism training and education opportunities are continually expanding, and training 
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programmers performed in foreign languages are also available in secondary and tertiary 

education.  

In Hungary, tourism education is absent from formal university education. Six institutions carry 

out college level training in the major subjects of catering and hotels, and tourism and hotels. 

The training programmers are still catering, and hotel dominated (Kondacs,1999). 

 

1.10.4 Chinese tourism education: 

In general, the development of higher education in tourism studies in China has lagged behind 

the rapid growth of the tourism industry. Rapid expansion but with low efficiency and limited 

improvement in educational quality (Zhang and Fan,2003). China's accession to the World 

Trade Organization has brought unprecedented challenges to the tourism industry. The 

requirements of the new environment for the quality of Chinese tourism professionals are 

rapidly increasing (Chen, 2010).  

 

1.10.5 Hungarian tourism education between Chinese tourism education: 

It can be seen that the number of required courses in the two universities is basically the same, 

but the courses of Wuhan University can be chosen by students in which semester, but Pannonia 

university is arranged. In addition, the period of internship at Wuhan University is less than that 

of Pannonia University. 

The undergraduate courses of European hotel management major pay more attention to the 

teaching content at the management level and the macro level on the basis of practical courses; 

cultivate compound talents; European hotel management education is closely related to 

employment, and there are more applied courses. In practice, theory is combined with practice, 

Career planning runs through the entire teaching. In contrast, the teaching content offered by 

the hotel management majors of most undergraduate colleges and universities in China is too 

wide, with many theoretical courses and few applied courses; the connection between 

internships and courses and career planning is small, and students cannot find employment. 

Finally, from the internship aspect, it can be seen that both the undergraduate education in China 

and Hungary are eight semesters of education, but for the internship aspect, the two-semester 

courses of Pannonia University have an internship part, but for Wuhan University, it is only 

short. A short four-week internship requirement. So, it can also be seen that the undergraduate 
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colleges majoring in tourism in China pay more attention to academic aspects, while the 

undergraduate colleges majoring in tourism in Hungary develop practice and academic 

together. 
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METHODOLOGY 

2.1 Methodology of the Analysis: 

Internship satisfaction is a key factor in retaining interns, so the first step I will analyze through 

a questionnaire the interns' satisfaction with hotel internships based on Wang (2019) previous 

survey. The questionnaire consists of five parts. Demographic data which includes gender, 

household registration, the star rating and department of the intern hotel, the assignment of 

internship positions, and the duration of the internship (Knemeyer and Murphy, 2002).  

The second part contains the satisfaction of the intern includes the working environment, 

accommodation conditions and salary, as well as the mastery of professional knowledge and 

the display of their abilities. According to the Minnesota Satisfaction Survey, these three 

questions use the Likert 5-point scale as a measurement technique, 1=very satisfied to 5=very 

dissatisfied (Weiss et al., 1967).  

The third part contains the most difficult part of the internship process, such as Practical skills, 

Work pressure and work intensity, Accommodation life, Personal psychology. From Yang 

(2016) article, I listed the objective and subjective reasons for the loss of internships. The 

psychological reason is the students' own choices and preferences. For example, arranging 

students to work locally or overseas will affect their preferences. There are also feelings about 

the hotel industry (Wong and Chan, 2006). 

The fourth part is about frequency. The supervisor's guidelines for intern’s work, 1=never 

4=always.  

The fifth part is the sorting of the reasons for leaving the intern and the open questions including 

the biggest gains during the internship and suggestions for the hotel industry. 

I will analyze the data through SPSSAU's, a Chinese software online that is for statistical 

analysis include (Spearman rank) correlation, graph and percentage table. 

In order to study and compare the phenomenon factors of the loss of hotel interns in China and 

Hungary, the main collection methods of this study are divided into two methods: 

questionnaires and interviews. 

 

Questionnaire: I will focus the survey questionnaire mainly on the 2017 class 3 hotel 

management students of Qingdao Hotel Management Vocational and Technical College in 

China and the 2016 and 2017 tourism and catering students of Pannonia University in Hungary. 
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Interview: I will conduct the interview via zoom. As for whether the interview is composed of 

six questions, including whether interns find their own unit or arranged by the school, and the 

school’s mobilization activities and guidelines for interns internships (Chen 2011) research, 

when interns just enter the hotel for internships, they feel that they are not confident enough 

and that they are low cost labor, and finally about the reasons and solutions for interns leaving 

early, and the proportion of interns who will continue to work in the hotel industry after 

graduation. 60% of hotel interns have indicated that they will not continue working in the hotel 

industry (Meadin Data, 2019 cited in Wan 2019). 

 

2.2 Data Collection 

The questionnaire has two versions divided into Chinese and English and were conducted 

online. The students answered via two software, messenger and WeChat 

at the end of October 2020 to begin of November 2020.A total of 55 links of the Chinese version 

were sent and 40 answers were received, with a response rate of 72.7%. A total of 45 links of 

the English version were sent and 44 answers were received, with a response rate of 97.8%. All 

participants have filled out voluntarily, and there was no reward system. 

Qingdao Hotel Management Vocational Technical School was established in 1945and was 

named the first batch of featured schools in Shandong Province and the first batch of higher 

vocational colleges in Qingdao. In 2019, it became the top 50 influential vocational colleges in 

Asia Pacific. There are 38 majors in this school, and 65% of the students studying hotel majors 

in this college.  

Pannonia University was established in 1948. The main campus is located in Veszprem. 

Pannonia University has five faculty, and the tourism and catering major is under the School of 

Economics and Management. 

 

It is mentioned in the above literature that although interns enter the hotel for an internship 

every year, most interns will not stay in the hotel after completing the internship. As a result, 

the turnover rate of hotels ranks first in all industries (Tian, 2017). So, my research question is 

after the interns finish their internship period, how can they continue to work in the hotel? What 

changes should the hotel make? 

I hope through my research; I can give some suggestions to alleviate the resignation problem 

of hotel interns. 
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Kremer (2019) mentioned that the turnover rate of employees is related to satisfaction, and Ho 

et al. (2009) article also mentioned that the relevant reasons for leaving are affected by the 

working environment, work pressure and salary… 

So, my Hypotheses is about satisfaction correlation. 

H1a: Working environment has a positive /significant correlation with the living environment. 

H1b: There is a positive/significant relationship between satisfaction of working environment 

and behavior of abilities utilized. 

H2a: There is a positive/important relationship between the satisfaction of the living 

environment and the salary. 

H2b: Satisfaction of the living environment has a positive /significant correlation with the 

behavior of abilities utilized. 
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3.DATA ANALYSIS AND RESULTS 

3.1 Data Analysis 

3.1.1 Basic information analysis 

This table shows that among the participants are more females from both parties who have 

internships in hotels, which also indicates that for hotel majors, the number of females enrolled 

in hotel majors is relatively higher than that of males. For Pannonia students, the city accounts 

for the majority, while the hotel management vocational college is the opposite. The city 

population only accounts for a small part. As Hungary does not have six-star hotels, students 

are doing internships at five-star and four-star hotels, and the number of students is relatively 

even. In China, the majority of students do internships in five-star hotels. Six-star and four-star 

hotels account for a small portion. The internship department is divided into four parts, because 

students who have just entered the internship can only start in the most basic departments. It 

can be seen that Chinese and Hungarian interns are working at the reception with the highest 

number of students, followed by the F&B department and then the housekeeping, while only 1-

2 people are in other positions. Secondly, for the allocation of internship positions, the two 

parties are almost the same and there is not much difference, Hungarian hotels prefer to allow 

interns to choose internship positions, while Chinese hotels prefer to arrange interns for 

internships if there are not enough staff in that position. The last is the internship period, because 

of the different countries and internship requirements, there is still a certain difference in the 

internship period for students. According to previous surveys, the internship requirement for 

Hungarian schools is 14-16 weeks, and the internship requirement for Chinese schools is more 

than 6 months. So, in Hungary, the internship period for most interns is 3-5 months. Most 

internships in China last for 6-8 months. Therefore, ten students in Hungary continued to work 

in hotels after completing the internship period required by the school, while in China there 

were only five students. So, I guess it might be because the Hungarian schools require shorter 

internships than China's, and the students are not that tired, so more students are willing to 

continue internships in hotels after the time period required by the school. In addition, it can 

also be seen that most interns in China and Hungary will not stay in the hotel industry after the 

internship period required by the school, and only a few students will stay in the hotel. 

7.table: Basic data comparison between Pannonia and Qingdao hotel management vocational 

technical school 
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  Pannonia University Qingdao Hotel 

Management 

Vocational Technical 

School 

Gender Male 9(20.5%) 12(30%) 

Female 35(79.5%) 28(70%) 

Domicile City 30(68.18%) 12(30%) 

Countryside 14(38.82%) 28(70%) 

Intern Hotel Star Six stars 0 6(15%) 

Five stars 20(45.5%) 25(62.5%) 

Four stars 24(54.5%) 9(22.5%) 

Department of 

Internship 

Reception 20(45.5%) 19(47.5%) 

Catering 14(31.4%) 11(27.5%) 

Housekeeping 8(18.1%) 9(22.5) 

Other 2(4.5%) 1(2.5%) 

Position 

Assignment 

Base on hotel 

needs 

21(47.7%) 22(55%) 

Personal 

choice 

23(52.3%) 18(45%) 

Internship 

Duration 

3-5months 34(77.3%) 1(2.5%) 

6-8months 10(22.7%) 34(85%) 

9-12 months 0 5(12.5%) 

Source: Own editing 

 

3.1.2 Intern satisfaction analysis 

As can be seen from the below table, Spearman correlation analysis was used. Satisfied with 

the working environment and satisfied with the living environment, satisfied with the salary, 

master the skills level for the position, degree of ability utilization and frequency of supervisor 

communicate were compared. The correlation between the 5 items were done by Spearman 

correlation coefficient to express the correlation strength of the statements. In Spearman rank 

correlation coefficients between 0.10 and 0.29 would be small association, coefficients between 

.30 and .49 represent a medium association, and coefficients of .50 and above represent a large 

association or relationship (Molnár, 2015). 
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Internship Mea

n 

Std. 

Deviatio

n 

Workin

g 

Living Salar

y 

Skills Abilitie

s 

Superviso

r 

Working 

environmen

t 

2.00 0.835 1      

Living 

environmen

t 

2.22

7 

0.937 0.399** 1     

Salary 2.40

9 

1.019 0.276 0.418*

* 

1    

Master the 

skills 

2.22

7 

0.803 0.481** 0.003 0.123 1   

Abilities 

utilized 

2.25 0.781 0.296 0.237 0.378

* 

0.412*

* 

1  

Supervisor 

communica

te  

1.84

1 

0.861 0.308* 0.155 0.080 0.218 0.347* 1 

8.table: Spearman correlation statistics of the three aspects of satisfaction, mastery of skills, 

performance of abilities, and communication frequency of supervisors in Hungary 

 

Note: *p<0.05 ** p<0.01 

From the analysis, working environment has a medium value correlation with the living 

environment (0.399*), master skills (0.481**) and supervisor communication (0.308*) which 

means that if students are more satisfied with the living environment, they will also be satisfied 

with the working environment. And when students master more work skills and if the supervisor 

increases the frequency of communication with interns, students will also be more satisfied with 

the work environment. For the relevant independent variables, if these three independent 

variables are powerfully connected,  then there would be a high positive impact on the working 

environment。 
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Salary (0.418**) is medium positively related to the living environment which means students 

are more satisfied with the salary of the internship, they will also be more satisfied with the 

living environment. 

Also, abilities utilized (0.378*) is medium positively related to the salary. And abilities utilized 

(0.412**) also have medium positively related to the master the skills. It means that the better 

students use their abilities, the more satisfied they will be with their salary or the more skills 

they will have at work. 

The last one is abilities utilized has a medium positive relationship with supervisor 

communication (0.347*) which means the more frequently the supervisor communicates with 

the students, the better the skills the students will utilize. 

 

Internship Mea

n 

Std. 

Deviatio

n 

Workin

g 

Living Salary Skill

s 

Abilitie

s 

Superviso

r 

Working 

environmen

t 

2.22

5 

1.074 1      

Living 

environmen

t 

2.6 1.172 0.689** 1     

Salary 3.02

5 

1.25 0.748** 0.807*

* 

1    

Master the 

skills 

2.2 0.758 -0.061 -0.137 -0.18 1   

Abilities 

utilized 

2.42

5 

0.931 0.662** 0.709*

* 

0.77** -

0.17

8 

1  

Supervisor 

communicat

e  

1.92

5 

0.888 0.667** 0.523*

* 

0.441*

* 

0.23

2 

0.467*

* 

1 

9.table: Spearman correlation statistics of the three aspects of satisfaction, mastery of skills, 

performance of abilities, and communication frequency of supervisors in China 

 

Note: * p<0.05 ** p<0.01 
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Table 9 shows the result obtained from the correlation test. All significant correlation variables 

r<0.01. 

From the analysis, it is noted that working environment has a high correlation with living 

environment (0.689**), salary (0.748**), abilities utilized (0.709**) and supervisor 

communicate (0.667**). All are greater than 0, which means that there is a positive correlation 

between the working environment and a total of 4 items. It indicates if students are more 

satisfied with the living environment or/and salary, they will also be satisfied with the work 

environment. 

Then If their abilities are utilized better, they will also be more satisfied with the working 

environment. And supervisors often communicate with interns, so the interns will be more 

satisfied with the working environment. 

The living environment has a high correlation with salary (0.807**), abilities utilized (0.709**) 

and supervisor communicate. That is, students are more satisfied with the salary, they will also 

be satisfied with the living environment. And student abilities are utilized better, the more 

positive would be the perception of the interns towards living satisfaction. Then supervisors 

often communicate with interns, so the interns will be more satisfied with the living 

environment. 

Salary has a high correlation with abilities utilized (0.77**). And Salary also has a medium 

correlation with supervisor communicate (0.441**). That is, student abilities are utilized better, 

there is also a corresponding increase in salary satisfaction. If supervisors often communicate 

with interns, so the interns will be more satisfied with the salary. 

Abilities utilized has a medium correlation with supervisor communicate (0.467**). That is, 

student abilities are utilized better, the frequency of communication between supervisor and 

interns will increase. 

Summary of the correlation of satisfaction between Hungary and China: 

On the China satisfaction correlation table, it is found that there is a high positive correlation 

between the salary of interns and the working environment. But in the Hungarian satisfaction 

correlation table, salary and working environment are not related. 

It can be seen from the Hungarian satisfaction correlation table that there is a medium positive 

correlation between the salary of interns and the accommodation environment, while the 

Chinese correlation table has a very high positive correlation between the salary and the 

accommodation environment. 
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The master the skills and abilities utilized of the interns show a medium positive correlation in 

Hungary satisfaction correlation table, while China's satisfaction correlation table does not 

mention it. 

3.1.3 Analysis of interns' feelings about work 

 

1.bar graph: Comparison of Hungarian and Chinese interns in the most difficult part of the 

hotel  
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It can be seen from table 10 that the most difficult part for Hungarian students is work pressure 

and work intensity, followed by practical skills. The number of choices in these two areas are 

very similar. The number of ranked third and fourth are also very similar, respectively, personal 

psychology and accommodation life. The last one is another reason, there are very few students 

who choose it. For Chinese students, the most difficult part is also the work pressure and work 

intensity followed by practical skills. The third and fourth are personal psychology and 

accommodation life respectively. The last one is about other reason. Comparing Hungary and 

China, the ranking of the two is the same. It is generally believed that the hard part is the work 

pressure and work intensity followed by practical skills. For personal psychology, the 

percentage difference between Hungary and China is only one percent. The questionnaire has 

indicated that the personal factor is that the interns live far away from their internship hotel. It 

can also be seen that even if the hotel provides accommodation, it cannot fully meet the needs 

of some interns who want to go home. In addition, the reason why Hungarian students choose 

accommodation is five percentage points higher than that of Chinese students. And both 

Hungary and China had 2-3 students choosing other reasons. But the student did not write the 

reason. 

 

2.bar graph: Comparison of Hungarian and Chinese interns in the most difficult part of the 

hotel 

 

Regarding this aspect of the experience of internships, most Hungarian and Chinese students 

feel the internship process although a bit hard, but they are very happy. 

For this option, the number of students in Hungary will be a little more than in China. The 

second is that some students choose complicated and depressing work. Chinese interns choose 

more, and close to 20% of Hungarian interns also choose this aspect. It can also be seen from 

these two choices that Chinese interns dislike this industry slightly more than Hungary's 
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internships in hotels. In terms of relaxing but very boring, almost the same number of people 

in China and Hungary choose to work very relaxed but a little boring. (Huang 2016) As the 

working months get longer and longer, the initial enthusiasm will be somewhat worn out. And 

for no feeling of the internship both China and Hungary have interns’ options, but less than 

10%. 

 

3.bar graph: Comparison of Hungarian and Chinese interns in the most difficult part of the 

hotel 

 

It can be seen from table 12 the reason why students choose hotels to be an intern. For 

Hungarian students, one of the reasons for choosing the most is because they love the hotel 

industry, and the second is because the school requires internships. The reasons for ranking 

third and fourth are that there is a small difference in the number of students selected. Hotel 

provides meals and accommodation basic living security and no suitable job at present, to gain 

some work experience first. For Chinese students, nearly half of them choose to come to the 

hotel to gain experience first because they do not have a suitable job. The second is because the 

school requires an internship to graduate, and the third is their love of the hotel industry. In the 

end, only 2-3 people choose because the hotel provides meals and accommodation basic living 

security. 

Compared with the internship because I love this hotel industry, Hungary has a lot more 

students than China. It can also be seen from the graph that China and Hungary have the same 

second choice about the school requires an internship to graduate. For the option of providing 

meals and accommodation basic living security, Hungary chooses four times more students 

than China. Finally, none of the Hungarian and Chinese students chose to enter the hotel for 

internships for other reasons. 
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I used basic descriptive of SPSS to rank the reasons for leaving the hotel. First, I coded the 

ranking given by the students and then analyzed the data using descriptiveness. The following 

is a ranking comparison between Hungary and China.  
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3.1.4 Ranking question analysis 

: 

Hungary Rank China 

Hotel management reason 1 Workload 

Personal reason 2 Hotel management reason 

Workload 3 Personal reason 

Reasons for supervisor 

management 

4 Don’t like hotel industry 

Don’t like hotel industry 5 Reasons for superior 

management 

Influence of traditional 

ideas 

6 Influence of traditional 

ideas 

10.table: To rank and compare the reasons why Hungarian interns and Chinese interns left the 

hotel 

Source: Own editing 

 

It can be seen from the two tables that both Hungary and China believe that the most important 

reasons for the top three and the average value is above 2 are workload, hotel management 

reasons and personal factors. Hungary believes that the most important is the hotel 

management, while China believes that the most important is the workload, with an average of 

2.62. Hungary and China are relatively unimportant, and the last average value below 0.5 is the 

influence of traditional ideas. Everyone generally believes that they will not resist this industry 

because of family or social prejudice against this industry. 

3.1.5 Open question analysis 

The questionnaire also has three open questions, because it is an open question, we will conduct 

a preliminary screening of all the answers.  

Hungary                               China 

The first question is about the biggest gain from internship in the hotel?  
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Total of 25 valid answers were received. 

Eight of the students believe that the 

biggest gain of their internship in the 

hotel is how to communicate with 

customers and colleagues and improve 

their communication skills. 

There are also eight students who think 

that the biggest gain is the experience of 

internship in the hotel, which includes 

understanding the hotel layout, hotel 

management system and hotel reception 

system.  

In addition, three students think that they 

have learned the skills of operation, 

which is their biggest gain, and another 

three students have learned how to deal 

with problems with customers 

reasonably and appropriately.  

Finally, three students thought that their 

biggest gain was to know more friends 

and strengthen their social circle. 

 

Total of 24 valid answers were received. 

Chinese students believe that the biggest 

gain from internship in a hotel is divided 

into four parts. Among them, eight 

students think the internship experience 

is the most important, and another eight 

students think that the biggest gain is to 

meet more friends and strengthen their 

social circle. There are also six students 

who think that the biggest gain is to learn 

the practical skills in the hotel position. 

Finally, two students thought that in-

depth understanding of the hotel industry 

during the internship was the biggest 

gain. 

 

 

 

 

 

 

 

The second is about any suggestions for the hotel industry. 

Hungary has received 14 valid answers. 

Interns suggestions are divided into three 

aspects. Increase the salary of interns, 

learn more about the needs of interns, 

including providing a good 

accommodation environment, reducing 

the workload of interns, and the hotel 

China has received 7 valid answers. 

The first suggestion is focus on the needs 

of interns, including the increase in night 

shift subsidies, reasonable arrangements 

for working hours, because some hotels 

in China implement a 12-hour work 

system. 
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management system for intern’s 

optimization. 

 

The last question is about the key reason for leaving the hotel? 

Hungary has received 28 valid answers. 

Half of the students are leaving the hotel 

because they want to continue their 

studies in school. Other reasons for 

students are concentrated in hotels, 

including salary settings for interns, 

working environment, accommodation 

environment, intern’s management 

leadership, intern’s promotion system, 

and individual hotels are seasonal hotels. 

It will be closed after the peak season. 

Another 2-4 students left the hotel 

because of the virus. 

China has received 25 valid answers. 

Six students thought that night shifts 

were unacceptable, and regular night 

shifts were bad for their health. Four 

other students thought that the workload 

was too large, such as cleaning 15-20 

rooms a day in the housekeeping 

department. 

There are also four students who want to 

continue to study so they leave the hotel 

after the internship. The other is about the 

management of the hotel. For example, 

the interns have just finished the night 

shift, but they need to go to the hotel to 

join in a departmental meeting in the 

afternoon. The interns think this will 

affect their rest. There are also some 

interns who leave the hotel because of too 

few rest days, low salary for internships, 

leadership management problems and 

dislike of the hotel industry. 

 

Regarding what the Hungarian and Chinese interns the biggest gain during the internship 

process, most of the students from both sides mentioned that accumulating experience is the 

biggest gain, while some Chinese students think that making friends is the biggest gain, but 

Hungary has only three students mentioned this.  

About the interns’ suggestions for the hotel industry, both Hungarian and Chinese students 

mentioned that hotel management staff would better understand the needs of interns and 

improve the accommodation conditions of interns. 
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For the reasons why Hungarian and Chinese interns leave the hotel, most Hungarian students 

leave the hotel because they want to continue their study in school, while most interns in China 

leave the hotel because of working hours and workload. 

 

3.1.6 Interview with Hungarian and Chinese teachers who manage interns in hotel 

The interview is about the school's management of student internships. the first is Professor 

Gyöngyi Hajmásy manage the internship part at Pannonia University. The second one was Ms. 

Zhang Li, the manager of the Career Center of Qingdao Hotel Management Vocational and 

Technical College. She has managed every hotel management intern for many years. These two 

teachers have grasped the situation of hotel interns in recent years. In this way, we can compare 

and analyze the answers given by two different teachers. 

Based on the comparison of the interview answers between Hungary and China, it can be seen 

that Hungarian schools will put recommended hotels on the school’s related websites, allowing 

students to make their own choices. And Chinese schools help students arrange suitable hotels. 

For the guidance of interns, Hungarian schools will put the rules of internships on the school’s 

website. Students can inquire independently but there is no mobilization meeting for students. 

Chinese schools will organize 1-2 times before the students’ internship. The mobilization 

meeting will explain the rules of internship and hotel management system in the meeting. For 

management interns, the Hungarian school will ask them to fill in the internship application 

form. After the internship is over, the hotel management staff will fill in the internship 

evaluation form and stamp it, and then the students will submit it to the school. In China, the 

management intern teacher went to the hotel where the intern was interned to talk to the 

management staff. Finally, after the intern had finished the internship, the hotel management 

staff would make an evaluation and finally submit the evaluation form to the school.  

Regarding interns ending their internships early, there is no such situation among Hungarian 

interns, but there are several interns in China every year. How to help these interns who ended 

their internships early, Hungary is notified by the hotel that if students do not complete the 

internship, graduation may be delayed. The Chinese side is to help interns find other suitable 

internship hotels. If the internship period ends more than three times early, graduation will be 

delayed. Finally, regarding the employment rate of the hotel industry, Hungary and China both 

answered very little. About one-fifth of the students will stay in the hotel industry after 

graduation. 



  

 

991 

 

From this point of view, Hungarian schools are more autonomous in the management of interns, 

while Chinese schools are more stringent in the management of interns. Perhaps it is because 

there will be interns who have ended their internships early, so they must be strictly controlled, 

to prevent this from happening. 

 

3.2 Testing the Hypotheses: 

My research question is about after the interns finish their internship period; how can they 

continue to work in the hotel? What changes should the hotel make? Table 8 and Table 9 show 

the correlation of satisfaction. These tables show how satisfied the interns are with the intern 

hotel during the internship. According to existing survey, accommodation and living 

environment will also affect the utilize of ability at work and the perception of salary. After 

surveying schools in two different countries, the following two hypotheses were proposed. 

H1a: Working environment has a positive /significant correlation with the living environment. 

Table 8 shows the result obtained from the correlation test. it can be seen that working 

environment and living environment have a medium positive correlation (r = 0.399**, p 

<0.01). Moreover, it can be seen from the China analysis in table 9 that working environment 

and living environment have a high positive correlation (r = 0.689**, p <0.01).  It shows that 

the more the interns satisfied with the living environment, the more satisfied with the working 

environment.  

Therefore, hypothesis 1a (H1a), that is, there is a positive relationship between working 

environment satisfaction and living environment. 

H1b: There is a positive/significant relationship between satisfaction of working environment 

and behavior of abilities utilized. 

From table 8 it can be seen that working environment and abilities utilized no connection. 

Although it can be seen from the China analysis in table 9 that working environment and 

abilities utilized have a high positive correlation (r = 0.662**, p <0.01).   

Therefore, hypothesis 1b (H1b) is not true. 

H2a: There is a positive/important relationship between the satisfaction of the living 

environment and the salary. 

Table 8 shows the result obtained from the correlation test. it can be seen that living 

environment and salary have a medium positive correlation (r = 0.418**, p <0.01). Moreover, 

it can be seen from the China analysis in table 9 that living environment and salary also have 

a large high positive correlation (r = 0.807**, p <0.01).  It shows that the more the interns 

satisfied with the salary, the more satisfied with the living environment.  
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Therefore, hypothesis 2a (H2a), that is, there is a positive relationship between living 

environment satisfaction and salary. 

H2b: Satisfaction of the living environment has a positive /significant correlation with the 

behavior of abilities utilized. 

From table 8 it can be seen that living environment and abilities utilized no connection. 

Although in table 9 that living environment and abilities utilized large high positive correlation 

(r = 0.709**, p <0.01). But the hypothesis 2b (H2b) is still not true.  
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4. CONCLUSION: 

This survey analyzed hotel interns from two different schools, their evaluation of job 

satisfaction and the reasons for leaving. And have an interview for different school with the 

teacher how to manage the interns. 

Based on the above statistical analysis from the survey and interview data, I think that students, 

hotels, schools and society are all important factors affecting the loss of hotel professionals. 

Below I will analyze these four aspects in combination with practical survey and interview. 

 

4. Hierarchy graph: The reason of intern’s loss 

Source: own editing 

 

4.1 Students aspect 

1.Inaction learning hotel major 

From the perspective of why they want an internship in a hotel, most Hungarian students chose 

this because they love the industry, while only 20% of Chinese students chose this option. 

Because most of the students in China's vocational colleges come from secondary vocational 

schools, and the source of students in secondary vocational schools is some students who fail 

to pass the general high school exam, so they don't have too many opportunities to choose their 

favorite major (Li and Sun 2014). As a result, they can only be forced to enter a secondary 

vocational school to choose a major based on their scores. Therefore, some students who are 

forced to choose a hotel management major will think that their personalities are not consistent 

with the hotel services during the internship process. Coupled with a not good internship 



  

 

994 

 

experience, it will intensify the denial of the hotel industry and generate different job-hunting 

ideas from their major. 

2.Contradiction in student self-evaluation 

From the perspective of the reasons for leaving the hotel, half of the Hungarian students want 

to go back to school, causing them to leave the hotel after completing the internship period 

required by the school. Although most of this student felt very happy during their internships. 

In addition, a small number of students in China left the hotel for the same reason. There are 

24% Chinese students because of physical factors, because the hotel has night shifts, they think 

staying up late will have a certain impact on their health, so they still choose to leave the hotel. 

 

4.2 School aspect 

1.The internship tracking is not timely 

From the Hungarian perspective, during the internship process, no teacher went to the hotel or 

communicated with the hotel management about the internship situation on the phone. In China, 

although teachers will go to the hotel every month to care about the interns' internships, but 

teacher are not frequent. Most of the interns enter the hotel for the first time for internships, and 

they will be a little uncomfortable physically and mentally. If they cannot accept the intensity 

and workload of the internship at the beginning, the interns rely on the teacher. Because they 

think the main role of the teacher is to help them, and the hotel management is to evaluate them 

(Sandora et al.,1995). Therefore, if the teacher cannot communicate with them frequently to 

help them in the initial stage of the internship, some interns will also be discouraged from the 

internship and have the idea of leaving because they are not adapted to the intensity of the work. 

2.Internship guidance is not comprehensive enough 

From the interview, in the early stage of the student internship, the Hungarian school only 

posted the rules and regulations on the Internet for the students to view. And there is no 

mobilization meeting to explain the internship regulations, the hotel's internship precautions 

and encouragement to mobilize them. This may make it difficult for interns to integrate into a 

new work environment in a short time, and it is also easy to make some simple mistakes in the 

early internship. This will also frustrate their self-confidence and cause them to leave. 
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4.3 Hotel aspect 

1.The management system of interns lacks pertinence 

After the interns have a preliminary understanding of the service skills and work processes, the 

hotel requires the interns to do the same amount of work as regular employees. This is difficult 

for interns who have just entered the hotel industry. For the management system of interns, the 

hotel will not set up a separate system for them but will use the same regular staff system to 

manage them. So, the working hours and workload of interns are actually the same as those of 

regular employees, but the salary and benefits of interns are different from those of regular 

employees. In addition, after entering the hotel, most of the interns in China arrange positions 

according to the needs of the hotel, and some interns do not like the hotel industry very much. 

After entering the hotel industry, they can't choose their favorite position. So, such inequality 

and dissatisfaction made them think of leaving. 

2.The adverse effects of the hotel leadership management system 

Most of the interns entering the hotel for the first time are first-line service jobs, especially the 

reception and catering departments involve commissions. Most of the interns entering the hotel 

for the first time are first-line service jobs, especially the reception departments involve 

commissions. When customers call the hotel directly to book a room without going through a 

third party, you are more likely to get a better commission (Harrington 2014). This 

maximization of benefits allows managers to pay more attention to benefits and ignore the 

feelings of interns. In addition, some managers are promoted because of years of work 

experience, not just those who have studied management. Therefore, the relationship with the 

interns may not be handled correctly. The survey results of Hungary and China indicated that 

only 20% of interns, their leaders often or sometimes communicate with them. This shows that 

it is possible that some leaders' inappropriate handling and infrequent communication and 

guidance with interns will cause interns to lose their motivation and enthusiasm for work, and 

they will have the idea of leaving the hotel industry. 

3.Unsatisfactory working and living conditions of interns 

Some interns’ families may not be in the same city as their working location, so they will always 

stay in the dormitory provided by the hotel. Only 6% of Hungary are satisfied or very satisfied 

with working environment. In China, 12.5% of interns are satisfied or very satisfied with 

working environment. For living environment, 11% of Hungary are satisfied or very satisfied, 

China has 27.5%. It seems that China will be a little bit more satisfied than Hungary. For interns, 

the places where they spend the most every day are their working places and resting rooms. 
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(Idaya,2016) Work environment is the most influential factor that contributes towards 

employee engagement. If they are very dissatisfied with these two aspects, their work efficiency 

will decrease, and they will want them to escape from here. 

 

4.4 Social aspect 

1.The inevitable impact of social natural disasters 

In 2020, the Coronavirus has reached the entire world, and the global tourism and hotel 

industries have been greatly affected. Many hotels had to close down, which also caused many 

interns to leave the hotel. 
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12 5. SUMMARY AND SUGGESTIONS 

According to the above analysis and summary, I will give some suggestions from the four 

aspects of the school, student, hotel and society. 

 

5.1 School  

1. Increase conversations and encouragement with students before the internship 

According to the survey, Hungarian schools did not encourage or mobilize interns before the 

internship period. Although Chinese schools have mobilization meetings, they are not 

sufficient. Because through the interview, the teacher who manages the internship pointed out 

that several students will leave the internship hotel and return to the school at the beginning of 

each year. More than half of the students in China also said that the internship position was 

based on the hotel's requirements, and they had no choice.  

Before the internship, the school organized a mobilization meeting to explain the internship 

regulations and hotel system. 

Before the internship, the school asked students about their ideal job position. 

At the beginning of the internship, the school should act as a bridge between the hotel and the 

students。 

2. Optimize the management of the internship process 

Because most students in Hungarian schools choose internship positions themselves, in China, 

although the school arranges internship positions, after the internship begins, the teachers and 

students still have minimal contact.  

Teachers should increase the frequency of visiting students in hotels, strengthen face-to-face 

communication with students, and discuss internships. 

Schools should also improve the evaluation of internships, such as conducting an evaluation 

every month or every stage. 

3.Strengthen students' professional training 

The survey mentioned that some Chinese students did not choose because they liked the hotel 

major but were forced to choose.  

Schools should enhance the professional training of students according to their different 

characteristics and hobbies. 
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12.1 5.2 Student 

1.Enhance work and psychological endurance 

After the survey, some students in China chose to leave the hotel because they could not tolerate 

irregular working hours like night shifts. Because most of the interns are just coming out of 

school, after entering the hotel, they have been challenging the high-intensity work and irregular 

working hours, making it unbearable for many interns. 

At the beginning of the internship, students should consult their seniors to know about their 

experience of internships in hotels. 

At the beginning of the internship, learn about the hotel management system, working 

environment and content, and job benefits. 

2.Enhance the sense of belonging with the hotel 

Most Hungary students and some Chinese students choose to leave the hotel because they want 

to continue to school. I think it is possible that some students do not want to work at the hotel's 

basic level, so they can go directly to the management if they have a higher degree. Moreover, 

when students first enter the hotel, it is difficult to break away from students' roles, making it 

impossible to engage in the internship process quickly.  

Students should learn more about the promotion system of the hotel during the internship.  

During the internship, students should actively participate in group activities in the hotel, 

increase their love for the profession, and grow together with the hotel. 

 

5.3 Hotel 

1. Humanized management 

The hotel industry has always advocated the purpose of "Guest is God." However, how to serve 

customers well depends on the service of employees, so only employees are really satisfied 

with the job so that they will serve customers well. Therefore, in terms of intern management, 

hotels should love and care for students. After all, students have just entered society from 

campus and need a period of adjustment. Hotels should patiently teach and encourage them and 

do not use the rules and regulations for regular employees to punish them, such as fines for 

mistakes. 

Some Hungarian and Chinese students mentioned that they were dissatisfied with the 

leadership's management system. Therefore, I suggest that the hotel arranges for the 

management interns' leaders to teach them daily and arrange for the higher management staff 
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of the hotel to talk to the interns regularly, respecting the opinions and questions raised by each 

intern. 

2. Reasonably arrange positions 

More than half of the internship positions of Chinese students are arranged through hotels, and 

47.7% of students in Hungary are also arranged through hotels. So, I think hotel should combine 

the characteristics of the students and their ideas and then arrange the positions of intern 

reasonably according to the needs of the hotel. In addition, the hotel can also set up a rotation 

system for the internship leader or intern foreman and let the interns who have performed well 

recently serve as the intern leader, which can also stimulate their enthusiasm and attitude. 

3. Provide a reasonable salary system 

According to the survey, more than half of Hungary students and China are not satisfied with 

the salary. Because interns, their workload, and work intensity are the same as those of regular 

employees, their salaries are different. In this way, interns will have a sense of imbalance. 

Although the hotel hires interns to reduce costs, it is necessary to consider the interns' feelings 

and hardships properly. So, I think the hotel should give a certain bonus based on the benefits 

created by each intern and the time spent over time. After correlation analysis, the satisfaction 

of the living environment and the satisfaction of salary are related. Therefore, if the interns are 

very satisfied with the living environment, the salary requirements will be relatively lower. 

4. Caring about students' life issues 

The interns are not satisfied with their work and living environment. I think it is especially 

important when the interns enter the hotel at the beginning. The hotel should arrange for a staff 

member to take charge of the interns' living conditions. Also, learn more about the interns' diet 

and adjust the staff meals appropriately to feel the warmth of home. The hotel can also make 

appropriate adjustments according to the interns' suggestions on the living conditions. In short, 

the hotel must pay more attention to the interns' work and life so that the interns understand that 

the hotel values them. 

 

5.4 Society 

1.The phenomenon of natural disasters 

In 2020, most hotels will not recruit interns because of the virus, and some hotels even close 

cause interns to leave the hotel. If the hotel has the conditions, it can organize interns to conduct 

online pre-job training. After the virus situation has improved, interns are directly allowed to 
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take internships. Even if the interns did not go to the hotel for an internship after the virus ended, 

the intern’s favor with the hotel could be enhanced. Besides, in this case, society should provide 

more opportunities for hotel interns. For example, in China, many hotels and clubs are now 

used as isolated places. Need much staff to serve. So social workers can ask about the wishes 

of interns and invite them to work here. 

5.5 Conclusion 

The hotel industry has developed rapidly so far and retaining professional hotel talents is an 

important factor in the development and progress of hotels. But now more and more hotel 

management interns are unwilling to engage in the hotel industry, and the loss of hotel interns 

is very serious. So, alleviating the brain drain in the hotel industry is what the hotel industry 

has to face. 

This paper takes hotel professional interns as the research object and compares the reasons for 

the loss of hotels in Hungary and China. According to the survey, the reasons for the loss of 

interns in Hungary and China are roughly the same. The three main causes of loss are hotel 

management reasons, leadership management reasons and personal factors. Finally, 

recommendations were made based on the corresponding reasons for the loss. 

In short, the loss of hotel interns is not only due to hotels but also students, schools, and society. 

Therefore, students should adjust their internship mentality, the school should strengthen the 

tracking of internship dynamics, and the hotel should improve the internship management 

system. Finally, society should provide more opportunities for interns in the event of force 

majeure disasters. If the interns' loss is to be improved, all organizations must work harder to 

provide a good environment for interns' professional development.  
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6.INSUFFICIENT AND PROSPECTS 

Due to the limited scope of my ability and investigation ability, this investigation has certain 

limitations. Because I compared the reasons for the loss of interns in Hungary and China, but 

the number of samples is relatively small, only students from two schools were investigated. 

The percentage of interviews with management trainee teachers is also very small. Therefore, 

the investigation scope should be expanded, and the data obtained in this way will be more 

convincing. 
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13 APPENDIX 

 

Optional First Second Third Fourth Average 

value 

Rank 

Hotel 

management 

reason 

11 13 7 8 2.38 1 

Personal 

reason 

19 3 3 13 2.272 2 

Workload 10 8 12 10 2.22 3 

Reasons for 

superior 

management 

1 13 12 7 1.77 4 

Don’t like 

hotel 

industry 

3 6 3 2 0.863 5 

Influence of 

traditional 

ideas 

0 1 5 4 0.4772 6 

Source: Own editing 

2.table: Rank the reason for interns leaving in China: 

Optional First Second Third Fourth Average 

value 

Rank 

Workload 16 7 6 8 2.62 1 

Hotel 

management 

reason 

5 19 9 1 2.40 2 

Personal 

reason 

10 5 10 5 2.00 3 

Don’t like 

hotel 

industry 

7 1 4 16 1.374 4 
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Reasons for 

superior 

management 

2 5 8 6 1.125 5 

Influence of 

traditional 

ideas 

0 3 3 4 0.475 6 

       

1.table: Rank the reason for interns leaving in Hungary: 

Source: Own editing 

 

 

Questionnaire 

Personal data 

1.Your gender 

2.Residential district 

3.Intern hotel star 

4.Department of internship 

5.Position assignment  

6.Internship duration. 

Part A 

In this part, students will evaluate the working environment, living environment and salary 

satisfaction of the internship. Here, the interns should rate the satisfaction of each project. Use 

letters from (A) to (E) to show the degree of like or dislike: 

A. Very Satisfied 

B. Satisfied 

C. No feelings 

D. Unsatisfactory 

E. Very dissatisfied 

Part B 

In this part, you will evaluate your overall feeling about the current job, the degree of mastery 

of work skills, the degree of ability to utilize and the frequency of supervisor communication. 

1.What are your thoughts on the work of the internship hotel? 

A. Work is complicated and depressing 

B. Although hard, but very happy 

C. Very relaxed but boring 
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D. No feeling 

E. Other ____ 

2.During the internship, how do you master the skills required for the position? 

A. Mastered all 

B. Mastered a large part 

C. Mastered half 

D. Mastered a small part 

E. Initial understanding 

3.Do you think your abilities have been fully utilized? 

A. Very full 

B. Full 

C. Not enough 

D. Very inadequate 

E. Unclear 

4.Does your supervisor often communicate with you and guide your work? 

A. Always 

B. Sometimes 

C. Occasionally 

D. Never 

Part C 

In this part, you will consider what is the most difficult part of the internship process and why 

internship in a hotel. 

1.What is the biggest difficulty for you in the internship process? 

A. Practical skills 

B. Work pressure and work intensity 

C. Accommodation life 

D. Personal psychology 

E. Other____ 

2.Why did you choose to intern in the hotel? 

A. Love the hotel industry 

B. School requires internship 

C. Provide meals and accommodation, basic living security. 

D. No suitable job at present, gain some work experience. 

E. Other ____ 
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Part D 

In this section, interns need to rank the reasons for leaving the hotel. Choose from what you 

think is the most serious reason. 

1.Reason for interns leaving: 

Workload 

Hotel management reasons 

Reasons for superior management 

Personal reasons 

Don’t like hotel industry 

Influence of traditional ideas 

Part E 

Text question 

1.What was the main reason for leaving? 

2.What is the biggest gain during your internship in the hotel? 

3.What other suggestions do you have for the hotel? 

 

 

Pannonia university in 

Hungary 

Question Qingdao Hotel 

Management Vocational 

and Technical College in 

China 

The current internship 

positions can be found on 

the faculty’s website 

(Faculty of Business and 

Economics) and Facebook 

page. The students can 

choose from these. If the 

students are helpless, I try 

to suggest an internship 

place them based on their 

interests. But we also let 

the students find a 

1.Does the university 

arrange internship hotels 

for students or let the 

students find it by 

themselves? 

Mainly through our 

arrangements. We have 

cooperative hotels all over 

China, most of which are 

five-star hotels. If 

students want to find a 

hotel by themselves, it is 

also possible. 
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convenient internship 

place if they have certain 

idea. 

Yes, we have Internship 

regulations with details in 

Moodle. But there is no 

mobilization meeting for 

students. 

 

2.Does the school provide 

guidance and mobilization 

for students' internships? 

If there is guidance or 

mobilization, what are the 

contents? 

At the beginning of the 

internship, the school will 

organize about two hotel 

guidance. The main 

content is pre-job training, 

some rules and 

regulations of hotel 

companies and matters 

needing attention. 

 

At the beginning of the 

internship, there will be 

an internship application 

form that needs to be 

stamped by the internship 

unit, and at the end of the 

internship, there will be 

an evaluation of the 

internship that needs to be 

judged by the hotel 

management staff. 

Finally, hand in this form 

to the school. 

Students also need to 

write an internship report 

and upload it to the 

school's website after the 

internship. 

 

3.Please introduce what 

the university 

management and 

supervision policies 

include during student 

internships? 

If the interns are 

internships in this city, the 

administrator of the 

school will go to the hotel 

where the interns are 

intern once a month to 

communicate with the 

hotel administrators about 

the problems that students 

have encountered during 

the internship. If the 

intern is in another city, 

the school administrator 

will communicate with 

the hotel administrator 

over the phone. 
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If the students apply for 

an internship to a hotel, 

they enjoy it and do not 

leave the hotel before the 

end of the internship. I am 

responsible for internship 

issues at Tourism 

Department for 2 years 

and only 2 students 

changed their internship 

place during this period. 

The main reason was the 

inappropriate relationship 

with the management and 

the coworkers.  

 

4.Does the student resign 

early during the internship 

in the hotel? What is the 

main reason? 

 

Have. For example, in 

January 2019, a group of 

students went to Beijing 

for internships, and within 

a month, 1-5 interns came 

back one after another. 

Some students find it 

difficult to adapt to the 

internship environment. 

There are still five months 

of internship, and the 

internship is over 

immediately, but because 

the work is too tired and 

the working hours are 

long, so they can't bear to 

come back early. 

 

The hotel informs the 

university in written form. 

If unable to complete the 

internship, students will 

delay graduation. 

 

5.What kind of help or 

measures will the 

university have if students 

leave the hotel in 

advance? 

 

The hotel informs the 

university in written form. 

If unable to complete the 

internship, students will 

delay graduation. 

 

Very small as I mentioned 

before. 

6. What is the proportion 

of counterpart 

employment rates in the 

hotel management major 

of this university? 

 

Very small as I mentioned 

before.  

 

3.table: Comparison of interviews between Hungary and China: 

Source: Own editing 
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ABSTRACT 

A 21. század szinte legsúlyosabb járványhelyzetét éljük meg napjainkban. Mivel a koronavírus 

járvány jelentős mértékben megváltoztatta a világ és hazánk turizmusát, így részleteit és 

hatásait érdemes kutatni.  

A kutatás célja, hogy feltárjam az új típusú koronavírus járvány következtében a balatoni 

szállodákban meghozott humánpolitikai döntések és a visszatérő vendégek szállodalátogatási 

hajlandóságának kapcsolatát.  

Jelen kutatómunkám egy nagyobb kutatás egy része. Az Intézményi Tudományos Diákköri 

Konferencián kívánom bemutatni azon eredményeimet, amely a lakosság szállodalátogatási 

szokásaira fókuszál, azonban a későbbiekben a kutatómunkát tovább folytatom és 

szállodavezetőkkel fogok mélyinterjúkat készíteni, valamint elemzem a főbb foglalási 

oldalakon található vendégvisszajelzéseket. A szállodavezetőkkel való interjú során a vizsgálat 

további tárgya a járvány alatt meghozott humánpolitikai döntések jelentősége és hatása a 

szállodai szolgáltatásokra, valamint kiemelt célom a szállodavezetők figyelmének a felhívása a 

megfelelő törzsvendégkör kiépítésének fontosságára és a dolgozók képzésére. 

A lakosság szállodalátogatási szokásait az új típusú koronavírus járvány előtt és annak 

megjelenése után is vizsgálom egy onlien kérdőív segítségével.. A kérdőívben 11 kérdés 

található, amellyel többek között további célom feltárni azt, hogy egy visszatérő vendég 

számára esetleg befolyásoló tényező-e a dolgozók összetételének megváltozása. 

Kulcsszavak: 

minőség, vevőelégedettség, visszatérő vendég, humánerőforrás menedzsment, koronavírus 
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BEVEZETÉS 

A kutatás alapjául a 2019-ben kezdődött koronavírus járvány turizmusra és vendéglátásra 

gyakorolt hatásainak felmérése és vizsgálata szolgált. A COVID-19 jellege, példátlan 

körülményei és hatásai azonban azt jelzik, hogy mélyreható és hosszú távú változásokat is 

okozott az idegenforgalomban, és az országok gazdaságában. A hatások közül azonban 

kiemelném, hogy a vendéglátó- és szállodaszektor eddig soha nem tapasztalt válságba került. 

A járvány hatására több szállodának is a bezárás mellett kellett döntenie, emiatt viszont tömeges 

elbocsájtások kezdődtek és rengetegen elvesztették munkájukat. Véleményem szerint ezen 

tendencia hatásait és következményeit érdemes kutatni. Azt azonban nem tudjuk meghatározni, 

hogy a járvány mikor ér véget. Addig viszont dolgozók ezrei veszíthetik el munkahelyüket a 

járványmásodik hullámának következtében. 

A dolgozat egy nagyobb kutatás része, amely az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében 

készül. A kutatás célja, hogy feltárjam az új típusú koronavírus járvány következtében a 

balatoni szállodákban meghozott humánpolitikai döntések és a visszatérő vendégek 

szállodalátogatási hajlandóságának kapcsolatát. Jelen kutatásban a vendégek szállodalátogatási 

szokásait vizsgáltam a koronavírus járvány előtt és azt követően. A kutatást online kérdőív 

segítségével végeztem, a későbbiek folyamán pedig struktúrált interjúkat fogok készíteni 

néhány balatoni szálloda vezetőjével. 

Az irodalomkutatás során olyan szakirodalmakra fókuszáltam, amelyek a koronavírus járvány 

szállodaiparra gyakorolt hatásait, a minőséget, a vevőelégedettséget (customer satisfaction), a 

visszatérő vendégeket (customer loyalty, guest retention), illetve a humánerőforrás 

menedzsmentet taglalják. 

A dolgozat felépítése a következő: az első fejezetben ismertetem a koronavírus járvány főbb 

tudnivalóit, hatásait illetve a Magyarországon meghozott főbb intézkedéseket. Ezt követően 

pedig kitérek arra, hogy a járvány eddig milyen hatással volt a világ szállodaiparára. A második 

fejezetben ismertetem a minőség fogalmát, a dolgozók szerepét a minőségbiztosításban, a 

vevőelégedettséget, visszatérő vendégeket valamint az online vendégértékelések szerepét egy 

szálloda esetében. A harmadik fejezet a humánerőforrás menedzsment téma köré szerveződik. 

A témában ismertetem az emberi erőforrás menedzsment fogalmát és funkcióit, valamint az 

emberi erőforrás menedzsment gyakorlatát a szállodaiparban. A negyedik fejezet szól a 

kutatómunkáról, melyben ismertetem a kutatásom előfeltevéseit, módszertanát, illetve az 

eredményeket. Végül pedig ismertetem a következtetéseket és a javaslataimat. 
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A dolgozat megírásával szerettem volna fényt deríteni arra, hogy van-e kapcsolat a minőség a 

vendégek visszatérési aránya között, továbbá hogy a megfelelő humánerőforrás menedzsment 

minőségemelkedéshez vezet-e. Ezen utóbbi gondolatot kibővíteném azzal, hogy 

megvizsgálom, hogy van-e kapcsolat a megfelelő humánerőforrás menedzsment és a vendégek 

visszatérési aránya között. Emellett kutatásom fókuszában állnak a dolgozók is, mivel 

szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy különösen a jelenlegi válsághelyzetben fontos a 

dolgozók megtartása. Ezen jelenség okait keresem a kutatás során. 
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1 COVID-19 

A koronavírus betegség, azaz a COVID-19 okozója a SARS-CoV-2 vírus, melyet először a 

kínai Wuhan városában véltek felfedezni. A legtöbb COVID-19 vírussal fertőzött ember enyhe 

vagy közepesen súlyos légzőszervi megbetegedést tapasztal, és az eddigi tapasztalatok alapján 

minden különösebb kezelés nélkül meggyógyul. Az idősebb emberek, valamint azok, akiknek 

olyan egészségügyi problémái vannak, mint a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, 

a krónikus légzőszervi megbetegedések és a rák, nagyobb valószínűséggel lesznek érintettek a 

betegségben (who.int). 

A betegség 2019 novemberében kezdett terjedni. A fent már említett Wuhan városából terjedt 

át először Kínára, majd fokozatosan a világ többi részére. Hazánkban, 2020 februárjában már 

jelen volt, azonban korlátozások bevezetésére csak márciusban került sor. Március 28-tól 

kijárási korlátozást rendeltek el, bezártak az iskolák, a repülőjáratok számát csökkentették, 

majd meg is szűntették. A kórházakban látogatási tilalmat rendeltek el, majd a nem sürgős 

egészségügyi beavatkozásokat és műtéteket felfüggesztették. A határokat lezárták, a külföldiek 

számára beutazási tilalmat rendeltek el, betiltották a rendezvényeket és bezártak a szállodák is. 

Az első hullám során a boltok (kivétel az élelmiszert árusítók, illetve gyógyszertárak) 15 óráig 

lehettek csak nyitva, majd külön vásárlási sávot alkottak meg az idősek számára. Végül a 

kijárási korlátozás májusban vesztette érvényét az országban, azonban a megfelelő védekezés 

ennek ellenére is fontos volt. A nyáron úgy tűnt, hogy a fertőzések száma csökken, azonban az 

ősz beköszöntével ismét szigorú szabályok és korlátozások bevezetésére volt szükség, mivel a 

fertőzések száma ismét növekedni kezdett. Az egyetemek és főiskolák novemberben online 

oktatásra kellett, hogy átálljanak, továbbá kezdetben éjféltől hajnali 5 óráig tilos volt 

közterületen tartózkodni, azonban ez este 8 órától hajnali 5 óráig tartó időszakra módosult. A 

dolgozat készítésének időpontjában (2020. november 18-ig) vakcina még nincs, azonban 

decemberre várható megjelenése (koronavírus.gov.hu). 

1.1 COVID-19 hatásai az idegenforgalomra és a szállodaiparra 

A téma elemzése során fontos kiemelni, hogy az idegenforgalom, a vendéglátás és az utazási 

ipar együtt a világ egyik legnagyobb munkaadója az energiaiparral együtt, mivel 2019-ben az 

ágazatban mintegy 330 millió munkahellyel számoltak világszerte. Ez a teljes globális 

foglalkoztatás 10,3%-ának felel meg és világszerte minden 10. munkahely a turizmushoz 

köthető. A munkaerő igényes szállás és étkezési szolgáltatások önmagukban pedig 144 millió 

embernek adnak munkát világszerte. (ilo.org).   
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Az iparág jelentőségét növeli, hogy normális körülmények között az ágazat sokféle 

foglalkoztatási lehetőséget nyújthat a migránsok, a nők, a hallgatók és az idősebb 

munkavállalók számára, nemcsak a nagyvárosokban, hanem a távoli, vidéki és tengerparti 

területeken, valamint más, gazdaságilag alacsonyabb fejlettségű területeken is (OECD). 

A COVID-19 járvány alapjaiban változtatta meg a világ idegenforgalmát, mivel erősen kihatott 

több iparágra is, kiemelten a nemzetközi utazásokra, vendéglátásra és a szállodaiparra. Mivel a 

kormányok szerte a világon soha nem látott intézkedéseket vezettek be a vírus visszaszorítására, 

az utazás, az üzleti tevékenységek és az emberek közötti interakciók korlátozása megállította a 

turisztikai gazdaságot.  

Szállodák, éttermek, utazásszervezők és légitársaságok a túlélés érdekében átmenetileg fel 

kellett, hogy függesszék működésüket. Ennek köszönhetően pedig visszaesett a gazdasági 

aktivitás, amely az iparban dolgozók munkaidejének csökkentéséhez, illetve tömeges 

elbocsátásához is vezetett. Ezek a vállalkozások jelentősen érzékenyek a járványok 

előfordulására, ami miatt pedig erős visszaesésen mennek keresztül (Chang et al., 2020). 

A vírus terjedésének megállítása érdekében a kormányzatok különféle intézkedéseket vezettek 

be. Többek között utazási korlátozások bevezetése, határzárak, szociális távolságtartás 

elrendelése, éttermek átállítása kiszállítással egybekötött szolgáltatásra, események és 

rendezvények eltörlése (konferenciák, fesztiválok, koncertek, politikai választások és az 

Olimpia), karantén kötelezettség elrendelése továbbá tiltottá vált az emberek gyülekezése, 

találkozása bizonyos létszám felett. A bevezetett szigorítások szinte azonnali negatív hatással 

voltak a látogatószámokra. A válság hatására lelassult, majd szinte megszűnt a nemzetközi légi 

közlekedés. A belföldi és a nemzetközi turizmusban résztvevők száma is jelentős mértékben, 

pár hét leforgása alatt esett vissza, mivel a legtöbb ország hazaküldte turistáit (Gössling et al., 

2020). 

A járvány terjedésének kezdetére tehető egy olyan eset, amely az idegenforgalmi ágazathoz 

köthető. A Diamond Princess óceánjáró hajó utasai között mutatták ki az új típusú koronavírus 

járványt. Miután fény derült a fertőzött utasra, a hajót azonnal karanténba helyezték amint 

megérkezett a japán vizekre. 2020 márciusában a fedélzeten több mint 700 utas volt már 

fertőzött. Ez a jelenség egy olyan lehetőséget kínált a vírus jellemzőinek feltárására, amelyet a 

szélesebb népesség körében nehéz megvizsgálni. A hajón több mint 3000 tesztet végeztek el 

legfőképp idős embereken és tünetektől küzdőkön. Néhány utast többször is teszteltek, ezzel is 

elősegítve a járvány időbeli terjedésének vizsgálatát. A hajón végzett vizsgálatokból derült ki, 

hogy mennyire könnyen terjed a vírus, továbbá lehetővé vált a betegség súlyosságának 

vizsgálata, valamint az is, hogy a kutatók kivizsgálják a tünet nélküli fertőzések arányát. Fontos 
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kiemelni, hogy vizsgálatokkal bizonyították a karantén hatásosságát is. Az óceánjáró hajón 

történtek nem viszonyíthatók a teljes népességre, azonban mégis jó kiindulási alapot adhatnak 

a további kutatásoknak (Mallapaty, 2020). 

A koronavírus járvány szállásszektorra gyakorolt hatásai között kiemelhető a vendégszám 

jelentős csökkenése. Ebben a tekintetben kiemelten nehéz helyzetben vannak azok az országok, 

ahol a fertőzöttek száma rendkívül magas volt (Olaszország) illetve azok, ahol a kormányok 

korlátozásokat vezettek be a lakosság mozgását illetően (Görögország, Németország). Azonban 

azok az országok, amelyeket a vírus kevésbé érintett (Seychelle-szigetek, Svédország, Új-

Zéland) márciusban is magas látogatószámmal rendelkeztek (Gössling et al., 2020). 

Továbbá a szállodaszektor jelentős bevételtől esett el a vendégszám csökkenésének 

köszönhetően. Mióta 2020 februárjában a közegészségügyi aggályok fokozódni kezdtek a 

bevételcsökkenés mellett a dolgozói létszámleépítés vette kezdetét. A koronavírussal és a vele 

kapcsolatos félelmek pedig további megterhelést jelentenek a szállodáknak és éttermeknek, ami 

jelentős mértékben hatással van a dolgozók mentális és fizikai egészségre és biztonságára 

(Sönmez et al., 2020). 

A magyarországi adatok tekintetében konkrét információ még nem áll rendelkezésre arról, hogy 

a szektorban hányan vesztették el állásukat a járvány miatt, azonban a turisztikai és a vendéglátó 

szektorban dolgozók tízezrei váltak munkanélkülivé. A G7.hu cikke szerint 2020 áprilisában a 

kereskedelmi szálláshelyek összesített bevétele a tavalyi év adatának a 3%-át sem érte el 

(G7.hu). 

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (2020) által legutóbb közölt adatok szerint minden 

egyes turisztikai régióban csökkent a vendégéjszakák száma. Továbbá az év első nyolc 

hónapjában a belföldi vendégéjszakák száma 33,7%-al, míg a külföldiek száma 69,3%-al 

csökkent az előző év ugyan ezen időszakához képest. 

Összességében elmondható, hogy a turizmus a koronavírus járvány legfőbb elszenvedője. 
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2 MINŐSÉG A SZÁLLODAIPARBAN 

2.1 A minőség 

A minőség szó a latin qualis szóból származik. Ebből alakult ki az angol ’quality’. A latin szó 

jelentése milyen, miféle (dictzone.com). A minőség hétköznapi értelemben az „előre 

meghatározott elvárásoknak, kritériumoknak történő megfelelést” jelenti (Turcsányi, 2014, p. 

50). 

Az MSZ EN ISO 8402 szabvány szerint a minőség egy tevékenység, vagy folyamat, egy 

termék, szervezet, rendszer vagy személy, vagy ezek bármilyen kombinációja azon 

jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt 

igényeket kielégítsen. 

Az 1. táblázatban néhány definíció látható, melyeket nemzetközileg elismert minőségszakértők 

és kutatók alkottak meg.  
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Szerző 
Keletkezés 

évszáma 
Definíció 

Alkalmazhatóság a 

szállodaiparban 

Philip 

Crosby 
1979 

A követelményeknek való 

megfelelés. 

A definíció 

meghatározza, hogy 

szükséges megfelelni a 

követelményeknek, de 

mivel nem pontos, így 

egy szálloda esetében 

nehezen alkalmazható. 

W. Edwards 

Deming 
1986 

A minőség egy előre 

meghatározott értéke az 

egyenletességnek és a 

megbízhatóságnak, olyan alacsony 

áron, amely megfelel a piacnak. 

A szerző kiemelte, hogy 

mennyire fontos az 

egyenletesség, amely egy 

szállodai szolgáltatások 

nyújtása esetében is 

kulcsfontosságú, mint 

ahogy a megbízhatóság 

is. 

Amold V. 

Feigenbaum 
1991 Teljes vevői megelégedettség. 

Feigenbaum röviden és 

tömören definiálta azt, 

amely véleményem 

szerint a szállodai 

szolgáltatások 

nyújtásának végcélja. 

Joseph M. 

Juran 
1989 

A felhasználó megítélésének 

megfelelő használatra való 

alkalmasság. 

Juran definíciójában 

fellelhető az, hogy a 

termékek és 

szolgáltatások 

minőségének megítélése 

a felhasználón múló, 

szubjektív vélemény. Ez 

a szállodaiparra is 

jellemző tendencia. 

Hans Dieter 

Seghezzi 
1981 

A minőség kifejezi a felhasználói 

igények vagy az előirányzott cél 

kielégítésének mértékét. 

A Seghezzi által 

összefoglaltak a 

szállodaiparban is 

alkalmazhatók, hiszen cél 

a felhasználó, azaz a 

vendég igényeinek 

kielégítése. 

Genichi 

Taguchi 
1950 

A minőséget a társadalomnak 

okozott veszteségként határozza 

meg. Azt állítja, hogy minél 

kisebb a termék társadalomnak 

okozott vesztesége, annál jobb a 

termék minősége. 

Meghatározásában mindkét felet, 

Véleményem szerint a 

definíció a 

szállodaiparban nem 

alkalmazható, mivel a 

szolgáltatások 

nyújtásakor a fogyasztó 

áll a középpontban, rá 

kell koncentrálni, nem 
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azaz a vevőt és a gyártót is 

magában foglalja. 

pedig mindkét félre (vevő 

és gyártó). 
64. táblázat A minőség definíciói és alkalmazhatóságuk a szállodaiparban 

Forrás: Skaliczki & Zalainé (2003. pp. 15-16.) és Turcsányi (2014. p. 63.) alapján saját 

szerkesztés 

 

A termékek vagy szolgáltatások nyújtása során három alapvető paraméter létezik, amely 

meghatározza az eladhatóságukat. Ezek az ár, a minőség és a szállítás.  Egy szervezet csak 

akkor marad életben, ha létrehoz és megtartja az elégedett ügyfeleit, és ez csak akkor érhető el, 

ha olyan termékeket vagy szolgáltatásokat kínál eladásra, amelyek megfelelnek az ügyfelek 

igényeinek és elvárásainak. A vásárlók elvárásai között szerepel, hogy az adott termék vagy 

szolgáltatás a megfelelő időben a rendelkezésére álljon, továbbá az árazás során ügyelni kell 

arra, hogy a termék vagy szolgáltatás ára tükrözze a vásárló számára az ár-érték arányt. A 

vásárlók számára a minőséget az határozza meg, hogy egy termék vagy szolgáltatás mennyire 

sikeres és az, hogy a felhasználó céljait szolgálja a használat során. 

Hoyle (2007) szerint a minőség a következő jelentésekkel bír: 

 Bizonyos fokú kiválóság 

 A követelményeknek való megfelelés 

 Azon jellemzők összessége, amelyek képesek kielégíteni az igényeket 

 Alkalmasság használatra 

 A célra való alkalmasság 

 Hibáktól, tökéletlenségektől mentes 

 Öröm az ügyfeleknek 

A szállodaiparról lévén szó, így fontos szót ejteni az egyes szolgáltatások minőségéről és azok 

biztosításáról, mivel a minőségi szolgáltatások nyújtása alapvető a sikerhez minden 

szervezetben (Johnston, 1995). 

Számos olyan tényező került a felszínre, amelyek relevánsak a minőségi szolgáltatások nyújtása 

érdekében. Parasuraman és kollégái (1988) ennek hatására megalkották a SERVQUAL 

modellt, amely 5 fontos tényezőt foglal magában: kézzelfoghatóság, megbízhatóság, 

érzékenység, garancia és empátia. Azonban a vendéglátásnak és a szállodaszektornak ennél a 

modellnél jóval árnyaltabb koncepcióra van szüksége. Ebből kifolyólag Moshin és Lockyer 

(2010) hívta fel a figyelmet arra, hogy a légkör a hotelben, a dolgozók udvariassága, az ételek 

és italok felszolgálása, a személyzet megjelenése és tudása, a foglalási szolgáltatások és az ár-

érték arány jelentős szereppel bír a szolgáltatások minőségének megítélésekor. 
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Az előzőeket kiegészítve Barber és Scarcelli (2010) felismerte, hogy a tisztaság is egy olyan 

tényező a szállodaszektorban, amely nagymértékben befolyásolja az elvárt 

szolgáltatásminőséget. 

Néhány friss kutatás, többek között Lari és kollégái (2020) megvizsgálták a két legfontosabb 

foglalási platformon (Airbnb és Tripadvisor) a vendégek visszajelzéseit és megerősítették, hogy 

a felsorolt tényezők valóban relevánsak a szolgáltatásminőség nyújtásakor. 

2.1.1 Dolgozók szerepe a minőségbiztosításban 

A minőség, mint szakterület számos rendszert és modellt foglal magában, melyek 

szemléletmódja sok esetben különbözik egymástól. A különböző szabványok és modellek 

alkalmazása a menedzsmentben pedig elősegíti a minőség biztosítását. A minőségmenedzsment 

az ISO szabványok szerinti minőségirányítási rendszer, amely a menedzsment második fontos 

területe (Balogh, 2010). 

Általános érvényű Pfeffer és Veiga (1999) megállapítása, miszerint egy szervezet sikerességét 

nagyrészt az ott foglalkoztatott dolgozók adják. Ezt azt állítást kiegészítve, a szállodákban a 

személyzet a kulcs a minőségnyújtáskor (Briggs et al., 2007). 

Mint az számos kutatásból kiderült, a dolgozók kulcsfontosságú szerepet játszanak egy 

vállalkozás, szervezet életében. Az ügyfél és a dolgozó kapcsolata pedig kritikus találkozásnak 

számít, mivel jelentős hatással van a vásárló a szolgáltatóról kialakított imázsra. Ez a találkozás 

nagymértékben meghatározza a szolgáltatás elvárt minőségét és befolyással van a vásárlói 

magatartásra (Jha et al., 2017; Söderlund, 2018). 

A dolgozók kompetenciáit két fő részre oszthatjuk: feladat orientált és interakció orientált 

kompetenciák. A feladatorientáció arra utal, hogy az adott dolgozó milyen ismeretekkel 

rendelkezik az adott termékről, továbbá azon képességek, amelyek a termékek eladására 

képessé teszik. Az interakció orientált kompetenciák pedig a dolgozó kommunikációs 

képességire, a vendéggel történő kedvességére és barátságosságára utal (Price et al., 1995). 

Korábbi kutatások pedig bebizonyították, hogy ezek a kompetenciák befolyásolni tudják a 

vendégelégedettséget a szolgáltatással vagy vállalkozással szemben, továbbá pedig hatással van 

a brand imázsára és a hűségre az adott márkával kapcsolatban (van Dolen et al., 2004; 

Brexendorf et al., 2010). 

Az alkalmazottak közül kiemelhetők a frontvonalban dolgozók, akik nem csak a minőségi 

szolgáltatások nyújtásáért felelősek, hanem fontos szerepük van a cég marketing 



  

 

1025 

 

tevékenységében, a vendégek elégedetté tételében és a vásárlókkal való kapcsolatok 

kialakításában (Singh, 2000; Gwinner et al., 2005). 

2.2 Vevőelégedettség 

A koronavírus okozta gazdasági visszaesés következtében egyre inkább felértékelődik a 

vállalatok számára a már meglévő vásárlóik megtartása, és azok igényeinek kielégítése. A vevői 

elégedettség jelentősége pedig egyre inkább erősödik a növekvő piaci verseny miatt is. A vevő 

elégedettsége és a szolgáltatás minősége rendkívül fontos minden vállalat számára, hiszen ha 

vásárlója nem elégedett a szolgáltatással, akkor valószínűsíthető, hogy más szolgáltatót fog 

keresni. 

Féki és Markos-Kujbus (2019) idézi Keneseit és Kolost (2007), akik a következőképpen 

fogalmazzák meg a vevői elégedettséget: 

„A vevői elégedettség azt fejezi ki, hogy a szolgáltatás mennyiben felel meg a vevő 

elvárásainak.” 

Az ügyfelek eltérő társadalmi, kulturális és gazdasági háttérrel rendelkeznek, amelyek 

meghatározzák elvárásaikat és igényeiket, és ez pedig befolyásolja választásukat és 

elégedettségük vagy elégedetlenségük szintjét. A vendéglátóiparban és az idegenforgalomban 

az ügyfelek kiszolgálásakor a legkisebb részletek is számítanak. Elengedhetetlen megérteni az 

ügyfeleket és különbségeiket, valamint az elégedettség és elégedetlenség mozgatórugóit, hogy 

ennek megfelelően alakítsuk a vásárlók élményeit, tapasztalatait (Zobnina & Rozhkov, 2018). 

A túlélés szempontjából kiemelten fontos a vállalatok számára, hogy versenytársaikkal 

szemben versenyelőnnyel rendelkezzenek. A versenyképesség lehetővé teszi a vállalat számára 

azt, hogy hozzáadott értéke magasabb legyen, mint versenytársaié. Azonban fontos, hogy ezt a 

versenyelőnyt fenntartsa. Ezt pedig az alkalmazott marketingstratégia és kiváltképpen a vevői 

elégedettség összehangolásával érheti el (Mező et al., 2014). 

Minél elégedettebbek a vásárlók, annál nagyobb mértékben valósul meg a vásárlók megtartása 

(Anderson & Sullivan, 1993) és növekednek a szervezet bevételei (Fornell et al., 1995). 

A vevőelégedettséget több szerző is definiálta, azonban általánosan elfogadott meghatározás 

nem létezik. A következőkben ismertetek néhány definíciót. 

A vásárlói elégedettség az a teljes értékelés, amely a vásárlás és a fogyasztás során kialakult a 

vásárlóban és ez kifejezi a különbséget az észlelt és az elvárt szolgáltatás között (Iglesias & 

Guillén, 2004). 

Oliver (1993) elégedettséggel kapcsolatos kutatásai bizonyították azt, hogy az egyének a 

teljesítmények értékeléséhez előzetes elvárásaikat referenciapontként használják, s ilyen 
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módon az elégedettség kialakulása annak függvénye, hogy mi volt a vevő előzetes elvárása, 

illetve hogy ettől mennyiben tér el tapasztalata. 

2.2.1 Vevőelégedettség a szállodaiparban 

A turisztikai és szállodaipari ügyfelek elégedettsége összetett jelenség (Bowen & Chen, 2001). 

Szálloda esetén a szolgáltatási termék mind tárgyi, mind immateriális tulajdonságokat tartalmaz 

(Saleh & Ryan, 1992), amelyek hozzájárulnak az ügyfelek elégedettségéhez. A kutatók számos, 

tényezőt vázoltak fel, amely befolyásolja a vevői elégedettséget, beleértve egy szálloda 

esetében a „zöld” tulajdonságokat (Robinot & Giannelloni, 2010), az ételek minőségét és a 

fizikai környezetet (Ryu & Han, 2010), valamint az üzleti és rekreációs létesítményeket (Chu 

& Choi, 2000). 

Farkas (2009) meghatározta az elégedettség összetevőit az idegenforgalmi szolgáltatások 

esetében, melyek a következők: 

 „A szolgáltatás teljesítésének minősége: gyorsaság, megbízhatóság, egyszerűség  

 A szolgáltatás nyújtás körülményei és a szolgáltatáshoz való hozzáférhetőség: 

várakozási idő, ügyintézés gyorsasága, hozzáférhetőség (térbeli és időbeli), 

kézzelfogható tényezők (tiszta ügyfélfogadó helyiség, az ügyintézők elegánsak, a 

tájékoztató anyag rendezett), reagálási készség, rugalmasság, hozzáértés, udvariasság 

(az ügyintézők udvariasak és diszkrétek) 

 Közönségszolgálati körülmények: a panaszok kezelése, gyorsasága, hatékonysága  

 Kommunikáció: szóbeli, nyomtatott tájékoztató anyagok minősége és mennyisége, 

kontaktszemély munkája 

 Szolgáltatás struktúra összetétele, korszerűsége, termékfejlesztés rugalmassága 

 Szolgáltatások ára, kedvezmények 

 A szolgáltató imázsa” (Farkas, 2009. p. 9.) 

A vevők elégedettségének tanulmányozása tehát rendkívül fontos a szállodaiparban, mivel az 

elégedett vevők lesznek nagy eséllyel visszatérő vendégek is (Andreassen & Lindestad, 1998). 

2.3 Visszatérő vendégek (Customer loyalty) 

Ahogyan Andreassen & Lindestad (1998) is említi, a visszatérő vendégek olyan vásárlók, akik 

már egy korábbi szolgáltatással elégedettek voltak. 

Rudolfné (2010. p. 409.) pedig a következőképpen definiálja a hűséget: 
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„A hűség egy kedvelt termék, vagy szolgáltatás iránti mélyen gyökerező újravásárlásra 

vagy rendszeres látogatásra tett jövőbeni elkötelezettség. A vásárlói hűség a kapcsolat 

mellett hozzáállásbeli elkötelezettséget is jelent, mint például a szájpropaganda és a 

rendszeres vásárlás.” 

A törzsvendéggé válást azonban egyszerre több elem befolyásolja a szolgáltatások esetében, 

mint egy egyszerű fizikai terméknél. Fontos tényező például a frontvonalbeli alkalmazottak 

viselkedése és empatikus képességei. Továbbá amennyiben minőségi szolgálgatást szeretne az 

adott szálloda nyújtani, abban az esetben a dolgozók továbbképzése, ösztönzése és az ő 

elégedettségük elérése, megteremtése is kulcsfontosságú (szállodamenedzsment.ektf.hu). 

A hűség kialakítása a vendégekben és annak menedzselése rendkívül összetett feladat, mivel 

megköveteli a szálloda minden alkalmazottjának erőfeszítéseit. Ez azért szükséges, mivel 

minden vendég számára ajánlott egy „vásárlói profilt” (főképp a szálloda PMS – Property 

Management System- rendszerében) létrehozni. Ezen profilban tárolni kell az elérhetőségeiket, 

az esetleges részvételt különböző promóciókban vagy hűségprogramokban, valamit a V.I.P. 

kliensek preferenciáit is. Ennek alkalmazásával sokkal átláthatóbbá válik a törzsvendég 

adatbázis kezelése (Orantes-Jiménez et al., 2017). 

A visszatérő vendégek, azaz törzsvendégek megtartása számos előnnyel jár a szállodák 

számára, mivel egy átlag vállalat hatszor többet kell költenie az új vendégek elérésére, mint a 

már meglévők megtartására (Rosenberg & Czepiel, 1983). Tehát az ügyfelek hűsége egy 

jelentős eszköznek tekinthető egy vállalkozás esetén (Tsaur et al., 2002). 

A vendég számára annak érdekében, hogy újra felkeressék az adott szállodát, a legfontosabb 

szempontok közé tartoznak a tiszta és karbantartott szobák, a szálloda jó elhelyezkedése, a 

gyors és udvarias kiszolgálás, a biztonságos környezet valamint a barátságos és udvarias 

személyzet (Knutson, 1988). 

2.3.1 Vendégértékelések online platformokon – szerepük a szálloda működésében 

Számos kutató tanulmányozta már az online értékeléseket és azok hatását az ügyfél döntésére 

egy adott szállodáról. Az online értékelések lehetővé teszik az emberek számára, hogy részletes 

információkat szerezzenek, nagy hitelességgel és megbízhatósággal. Az online vélemények 

fontossága alapján számos marketing- és információs rendszer kutatója foglalkozott a 

vélemények és a bírálók jellemzőivel, annak érdekében, hogy megbecsülje az online 

vélemények három fő szempontra gyakorolt hatását, melyek a következők: termékértékesítés, 

fogyasztói magatartás és a felhasználók információs megítélése (Park & Nicolau, 2018). 
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A vendégértékelések jelentőségét tekintve Prebensen, Woo és Uysal (2014) állítja, hogy a 

hűséges ügyfelek a vendéglátó és szállodaiparban többet vásárolnak és pozitív szájreklámot 

generálnak, továbbá ez által nagyobb valószínűséggel befolyásolnak más ügyfeleket is. 

A szállodavezetőknek a szükséges erőforrásokat és figyelmet kell fordítaniuk az online 

vendégvisszajelzésekre történő reagálásra és azok hasznosítására, az ügyfélkapcsolatok 

javításának és az új vendégek vonzásának eszközeként (El-Said, 2020). 
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3 HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A SZÁLLODAIPARBAN 

A humán erőforrás menedzsment (más néven Human Relationship Management – HRM) 

egyfajta hídnak is tekinthető a vezető és a dolgozók között. Ebben a témakörben nagy 

mennyiségű és szerteágazó szakirodalom áll rendelkezésre mind hazai-, mind külföldi 

viszonylatban. Számos kutató érvelt azzal, hogy a humán erőforrás menedzselése alapvető egy 

szervezetnek ahhoz, hogy céljait megvalósítsa (Pfeiffer & Veiga, 1999; Barney, 1991). 

3.1 Az emberi erőforrás menedzsment 

Először is érdemes meghatároznunk, hogy mi is pontosan az emberi erőforrás és annak 

menedzsmentje. Általánosan elfogadott definíció nincs, mivel több, egymáshoz hasonló 

megfogalmazás létezik a szakirodalomban.  

Az emberi erőforrás értelmezése több szempontból is lehetséges, azonban a fogalom 

meghatározásakor gyakran keverik az emberi tőke és az emberi erőforrás fogalmát. Ezen 

szertágazó és sokszínű területet Gyikeczky (1994) munkájának segítségével szeretném 

értelmezni. A szerző társadalmi jelenségekként tekint az emberi erőforrásra és 6 különböző 

jelenséget identifikált: 

1. Az ember: képességek, tudás, szellemi és fizikai állapot, társadalmi kapcsolatainak 

köszönhetően kialakult személyes jellemzői 

2. A társadalmi mikrokörnyezet emberi kapcsolatai: A család és munkahely, valamint az 

ezen csoportokon belül kialakított viszonyok 

3. A társadalom intézményes viszonyai amennyiben azok az ember képességeinek, 

személyiségének kialakulását, fejlődését szolgálják: oktatás, egészségügy, szociális 

szervezetek 

4. A társadalmi kooperációt és konfliktus fel-, illetve megoldást biztosító, azt szervező 

társadalmi szervezetek, intézmények, alakzatok és mozgalmak 

5. Az ember alapvető társadalmi viszonyait meghatározó normák, értékek és motivációk 

6. A társadalom makroszintjének intézményei, amennyiben ezek működésükkel az ember 

társadalmi lehetőségeit bővítik, valamint a jövőre vonatkozó döntések terét tágítják 

(Gyikeczky, 1994. pp. 50-51.)  



  

 

1030 

 

7.  

Az emberi erőforrás menedzsmentet Karoliny és Poór (2010) a következőképpen fogalmazták 

meg:  

„Az emberi erőforrás menedzsmentet (EEM) tehát olyan elvek, rendszerek, funkciók, 

megoldások egymással kölcsönös kapcsolatban álló mechanizmusának definiáljuk, 

melyek hatására 

 létrejön és fejlődik egy szervezet alkalmazotti állománya,  

 formálódik tagjainak magatartása, attitűdje, teljesítménye.  

Eredményeként pedig megvalósulhat:  

 a szervezeti teljesítménycélok és az egyéni igények kiegyensúlyozott 

figyelembevétele,  

 kialakulhat a partnerek kölcsönös elkötelezettsége” (Karoliny & Poór, 2010. p. 27.) 

A szervezetek menedzselésében kulcsfontosságú terület az emberi erőforrással való 

gazdálkodás, mivel a kutatók azzal érveltek, hogy az emberi erőforrás-gazdálkodási 

gyakorlatok hozzájárulhatnak a versenyelőnyhöz, amennyiben előidézik és megerősítik azt a 

magatartást, amely csökkenti a költségeket, fokozza a termékdifferenciálást, vagy akár 

mindkettőt (Schuler & Jackson, 1987). 

Davidson (2003) pedig pozitív kapcsolatot vélt felfedezni a munkavállalói elégedettség és a 

vevői elégedettség között, ami arra utal, hogy fontos a munkavállalók elégedettségi szintjének 

figyelemmel kísérése. Davidson azt is megjegyezte, hogy a szállodai szolgáltatás minősége, az 

ügyfelek elégedettségi szintjeivel mérve pozitívan kapcsolódik a szálloda teljesítményéhez. 
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4 KUTATÁS 

A kutatás célja, hogy feltárjam az új típusú koronavírus járvány következtében a balatoni 

szállodákban meghozott humánpolitikai döntések és a visszatérő vendégek szállodalátogatási 

hajlandóságának kapcsolatát. 

Mivel jelen kutatásom csak egy kisebb részét képezi annak, amelyet az Új Nemzeti Kiválóság 

Program során végezni fogok, így eredményeim nem véglegesek. Tehát jelen kutatásomat az 

Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia után is folytatni fogom. 

4.1 A kutatás előfeltevései 

A kutatás megkezdésekor több előfeltevés is felmerült bennem a kutatással kapcsolatban. 

Szerettem volna megtudni, hogy van-e kapcsolat a minőség a vendégek visszatérési aránya 

között, továbbá hogy a megfelelő humánerőforrás menedzsment minőségemelkedéshez vezet-

e. Ezen utóbbi gondolatot kibővíteném azzal, hogy megvizsgálom, hogy van-e kapcsolat a 

megfelelő humánerőforrás menedzsment és a vendégek visszatérési aránya között. 

További előfeltevésem, amit kiemelnék, az az, hogy a válaszadók számra a recepció munkája 

lesz a legfontosabb minden részleg közül. A legfontosabb szállodai tényezőnek pedig a 

dolgozókat gondolom. 

4.2 Kutatásmódszertan 

Jelen dolgozatban a lakosság szállodalátogatási szokásait az új típusú koronavírus járvány előtt 

és annak megjelenése után is vizsgálom egy online kérdőív segítségével. Azért választottam a 

kérdőíves megkérdezést, mert gyors és nagy mintát eredményez, továbbá a különböző online 

platformokon egyszerűen megszerkeszthetőek és kitölthetők. A kérdőívet a Google Forms-ban 

volt lehetősége kitölteni a válaszadóknak. A kérdőívben 11 kérdés van és azok az 1. számú 

függelékben találhatók meg. 

A kérdőív kérdései témájuk alapján több blokkra osztottam fel. Az első blokkban megtalálhatók 

a szállodalátogatási szokásokra irányuló kérdések. Ezt követően a második blokk kérdései 

olyan különböző tényezőkről szólnak, melyek a Booking.com és a TripAdvisor értékelési 

rendszerei alapján adhatunk meg egy szálloda megítélésekor. Ezek a tényezők a dolgozók, 

szolgáltatások, tisztaság, kényelem, ár-érték arány, elhelyezkedés és a hotel stílusa. A 

következő két kérdés a dolgozókkal kapcsolatos. Először is az egyik kérdés arra irányul, hogy 

a kitöltő visszatérne-e abba a szállodába (ahol már járt korábban) amennyiben tudná, hogy a 

dolgozók személyében változás (elbocsájtás) történt. Másodszor pedig a dolgozókat taglaló 
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kérdésben arra kértem a kitöltőket, hogy jelöljék be, mely részleg munkája a legfontosabb 

számára. A részlegek között megtalálható a recepció, a housekeeping azaz a takarító 

személyzet, az étterem személyzete, értékesítés személyzete, konyha személyzete és a műszaki 

személyzet. 

A következő kérdéscsoport első kérdése, hogy a kitöltő járt-e szállodák újranyitását követően 

szállodában. Fontosnak tartom ezt a kérdést feltenni, mivel hazánk gazdaságára és legfőképpen 

turizmusára volt jelentős hatással a szálláshelyek bezárása. Majd azon két kérdés következett, 

amely a járvány során és az után történő szállodalátogatást taglalja. 

Az ezt követő csoport kérdései a foglalási oldalakkal kapcsolatosak. Először is a szállásfoglalási 

oldalakon található vendégértékelések figyelembevételével kapcsolatos kérdés, másodszor a 

foglalás vagy információ kereséséhez a kitöltő által használt foglalási oldalak megnevezése, 

végül pedig a válaszadónak meg kellett adnia, hogy mely foglalási oldalt tartja a 

legmegbízhatóbbnak. 

Az utolsó kérdésblokk pedig a demográfiával kapcsolatos, pontosabban a nem, életkor, iskolai 

végzettség és lakóhely megadására kértem a kitöltőket. 

A kvantitatív (mennyiségi) kutatáshoz alkalmazott kérdőívet 217-en töltötték ki 2020. október 

28. és 2020. november 10. között. A kérdőív kitöltése anonim módon történt és a hólabda 

módszer alkalmazásával törekedtem bővíteni a kitöltők számát, amely azt jelenti, hogy néhány 

már megkérdezettet kértem meg arra, hogy továbbítsák a kérdőívet ismerőseiknek. Jelen kutatás 

nem reprezentatív, mivel a kitöltők véletlenszerűen, ismeretlen valószínűséggel kerültek be a 

mintába, azonban azt szeretném kiemelni, hogy jelen kutatásom érdemesnek tartom különböző 

következtetések levonására. 

4.3 A kvantitatív kutatás eredményei 

A következőkben ismertetem a kvantitatív kutatásom eredményeit. A fejezetben látható ábrák, 

grafikon és táblázatok mind saját szerkesztésűek és alapjuk a 217 válaszadó által kitöltött 

kérdőív adatai. 

A kitöltők 77%-a nő, 23%-a pedig férfi. A válaszadók életkor szerinti megoszlása az 1. ábrán 

látható. A kitöltők közül a legfiatalabb 16, míg a legidősebb 70 éves volt. A válaszadók nagyobb 

hányada a 16-25 éves korosztályba tartozik, majd csökkenő sorrendben a 26-35 éves korosztály 

képvisel egy nagyobb hányadot, pontosabban a válaszadók 28%-át adja ez a korosztály. A 36-

45 évesek 17%-ot képviselnek, a 46-55 évesek 10%-ot, míg az 56 év felettiek vannak a 

legkisebb arányban jelen a mintában 4 %-al.  
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165. ábra A kitöltők életkor szerinti megoszlása 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A megkérdezettek 36,4%-a városban él, 29%-uk megyeszékhelyen, 14,7%-uk pedig 

fővárosban. Községben 14,3%-uk, 5,5%-uk pedig nagyközségben él (2. ábra). 

 

166. ábra A kitöltők lakóhely szerinti eloszlása 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A kérdőívben feltett demográfiai adatok utolsó kérdése az iskolai végzettségről szólt. A 

válaszadók 59%-a, azaz a teljes mintából 128 fő rendelkezik felsőfokú (főiskolai vagy 

egyetemi) végzettséggel. 39,6%-uk, azaz 86 fő középfokú, és 1,4%-uk, azaz 3 fő pedig alapfokú 

végzettséggel rendelkezik. 
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Az online kérdőívben a válaszadókat először arról kérdeztem, hogy jártak-e az utóbbi 5 évben 

szállodában. A kitöltők 97,2 %-a igennel válaszolt, tehát elmondható, hogy a megkérdezettek 

jelentős része járt szállodában ezen rövid időperiódus alatt. 

A következő kérdésben a válaszadóknak meg kellett adniuk, hogy jártak-e egy szállodában 

többször is. A válaszadók 56,7 %-a igennel válaszolt, tehát már többször is, de legalább kétszer 

megszállt ugyanazon szállodában. Ebből az eredményből levonható az a következtetés, 

miszerint a kitöltők több mint fele visszajáró vendégnek minősül egy adott szállodában. 

A kérdőív következő szekciójában pedig a kitöltőket a szálloda különböző tényezőinek 

értékelésére kértem fel. Az értékelés tényezői a 3. ábrán olvashatók. A válaszadóknak meg 

kellett adniuk, hogy az egyes tényezők egy 1-től 7-ig tartó Likert-skálán (ahol 1 jelentette azt, 

hogy az adott tényező egyáltalán nem fontos számára, a 7-es pedig, hogy a tényező nagyon 

fontos) mennyire fontosak számukra. A 3. ábrán jól látszik, hogy a válaszadók többségének a 

legfontosabb tényező egy szálloda esetében a tisztaság, mivel a 217 kitöltőből 167 fő jelölte 

meg ezt. Ezen felül további fontos tényező még a kényelem, melyet 141 fő ítél nagyon 

fontosnak és az ár-érték arány, amelyet pedig 129 fő tart a legfontosabbnak. 

 

167. ábra A kitöltők által értékelt tényezők az adott szállodába történő visszatérés tükrében 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A következő kérdésben sokaságnak meg kellett adni, hogy visszatérne-e az adott szállodába, 

amennyiben elbocsájtás történt a szálloda dolgozói estében. A sokaság 80,6%-a válaszolt 

igennel, tehát az esetleges elbocsájtások után is visszatérnének. Azonban a sokaság 19,4%-a 

válaszolt nemmel, tehát nem térnének vissza a szállodába.  
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A következő kérdésben a kitöltőknek meg kellett adnia, hogy mely szállodai részleg munkáját 

tartják a legfontosabbnak egy szállodában töltött tartózkodás során. A kitöltés során csak egy 

válasz megadása volt lehetséges, így valóban a legfontosabb részleg került jelölésre. Az 5. ábrán 

látható a válaszok megoszlása. Az adatok alapján kiderül, hogy a sokaság egy nagyobb 

hányada, azaz a 217 főből 88 számára a recepció, azaz a Front Office munkája a legfontosabb 

a szállodai tartózkodások során.  

A Housekeeping és az étterem személyzetét a válaszadók hasonlóan fontosnak tartják, mivel 

előbbit a sokaság 25,8%-a jelölte a legfontosabbnak, míg utóbbit pedig 25,3%. 

A konyha személyzete a minta 7,8%-ának a legfontosabb részleg egy szállodában, míg az 

értékesítésen dolgozókat mindössze 1 fő jelölte fontosnak a 217 főből, amely a diagramon 

0,5%-nak felel meg. Fontos azonban kiemelni, hogy a műszaki személyzetet, mint legfontosabb 

részleg jelen mintában nem jelenik meg. 

 

168. ábra A válaszadók számára legfontosabb szállodai részlegek 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A következő kérdéscsoportban a válaszadók koronavírus járvány alatti szállodalátogatási 

szokásait vizsgáltam. A blokk első kérdésében a válaszadóknak meg kellett adniuk, hogy jártak-

e a szállodák újranyitását követően (2020 tavasz után) szálláshelyen. A sokaság mindössze 37,3 

%-a válaszolt igennel, tehát járt az újranyitást követően szállodában. A sokaság 62,7%-a pedig 

nemmel válaszolt.  

A kérdésblokk következő megválaszolandó kérdése arra irányult, hogy a sokaság tagjai, akik 

az előző kérdésre igennel válaszoltak, visszatérnének-e abba a szállodába a koronavírus 

járvány alatt, ahol már korábban járták. A válaszadók 82,5 %-a igennel, míg 17,5%-a nemmel 
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válaszolt. Azoknak, akik igent válaszoltak, meg kellett adniuk, hogy a járvány leteltét 

követően is visszatérnének-e. Akik pedig nemet jelöltek be, azok a következő kérdésblokkot 

kezdhették megválaszolni. 

Ezen utóbbi kérdést követően a választól függően érkezett a következő kérdés a kitöltők 

számára. Ha a járvány alatt visszatérne, tehát igennel válaszolt a kitöltő, akkor a következő 

kérdése arra irányult, hogy a járvány után is visszatérne-e. 

Amennyiben nem térne vissza a járvány alatt, meg kellett adnia, hogy miért választotta a nem 

opciót. Erre a kérdésre a kitöltőknek maguknak kellett beírni válaszukat. A válaszok alapján a 

többség azért nem térne vissza abba a szállodába, ahol már járt korábban, mivel jelen helyzetben 

nem tartják biztonságosnak egy szállodában történő tartózkodást, továbbá egészségügyi 

szempontból szeretnék minimálisra csökkenteni a fertőzés esélyét. Több válaszadó is aggódik 

az anyagi helyzete miatt, míg mások pedig a változatosság miatt nem mennének vissza oda, 

ahol már jártak. Azonban érkeztek olyan válaszok is, amelyeket érdemesnek tartok arra, hogy 

kiemeljem. Ezen válaszok pedig a szállodák fertőtlenítésének aggályairól szólnak. Sokan 

tartanak attól, hogy nem megfelelő a járvány alatti fertőtlenítés a szállodákban, ezért nem 

mennek szállodába. Továbbá olyan válaszadó is volt, aki a szállodára úgy tekintett, mint 

lehetséges fertőzési gócpont. 

A kérdőív utolsó szakasza a foglalási oldalakkal volt kapcsolatos. A kérdőívvel fel szerettem 

volna mérni, hogy a foglalási oldalakat használják-e az emberek, és ahogy az kiderült, a 

válaszadók 93,1%-a (202 fő) figyelembe veszi a foglalási oldalakon található 

vendégértékeléseket, amikor interneten foglal szállást. Azonban 5,1%-uk (11 fő) nem veszi 

figyelembe, továbbá 1,8%-uk (4 fő) pedig nem foglal interneten szállást. 

Az 5. ábrán pedig látható, hogy a sokaság tagjai mely oldalakon tájékozódnak vagy foglalnak 

szállást. A kitöltés során több válasz is megjelölhető volt, így az ábrán láthatók a legnépszerűbb 

foglalási oldalak. A Booking.com-ot és a Szállás.hu-t hasonló gyakorisággal használja a 

sokaság, mivel előbbit 155 fő, míg utóbbit 153 fő jelölte meg. A Tripadvisor.com-ot a sokaság 

egy jelentős része használja, azonban feleannyira sem gyakori a használata, mint a fent említett 

Booking.com-nak vagy Szállás.hu-nak. A Tripadvisor.com-ot mindösszesen 41-en használják 

a sokaság tagjai közül. A használat alapján csökkenő sorrendben következik a szálloda 

honlapjának használata, ezt 14 fő jelölte meg. A válaszok közül még kiemelnék az Airbnb-t, 

melyet jelen sokaság 5 tagja használ információ keresésére vagy szállás foglalására. Azonban 

az Airbnb egyre nagyobb népszerűségnek örvend hazánkban is. A válaszok között továbbá 

megtalálható még a Facebook, Google, Instagram, Szállásvadász, Homeaway, Trivago, 
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Utazómajom, Szállásguru, valamint a sokaság 1 tagja e-mailen keresztül, 1 pedig utazási iroda 

honlapján keres információt vagy foglal szállást. 

 

 

169. ábra A sokaság által információkeresésre és szállásfoglalásra használt oldalak 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Ezt követően a kitöltőket arra kértem, hogy jelöljék, számukra melyik a legmegbízhatóbb 

foglalási oldal. A 6. ábrán látható, hogy a Booking.com a válaszadók szerint a legmegbízhatóbb 

foglalási oldal. A Szállás.hu nem sokkal marad el a Booking.com értékelésétől. Előbbit a 

sokaság 47%-a, míg utóbbi 40,09%-a tartja a legmegbízhatóbbnak. A Tripadvisor.com 7,37% 

szerint, míg az adott szálloda honlapja a kitöltők 2,76%-a szerint a legmegbízhatóbb. 
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170. ábra A vizsgált sokaság által legmegbízhatóbbnak ítélt foglalási oldalak 

Forrás: Saját szerkesztés 
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KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

Habár a koronavírus járvány még jelen van hazánkban, ennek ellenére is érdemes a különböző 

hatásokkal és következményekkel foglalkozni. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos a 

megváltozott utazási szokásokat felmérni, és azokhoz igazodni, mivel a jövőben csak így 

lehetséges a vendégek bizalmának újbóli elnyerése. Ennek leginkább a Housekeeping esetében 

van létjogosultsága, mivel ahogy az a szakirodalmakból és kutatásomból is kiderült, a 

vendégeknek a szálloda tisztáságával kapcsolatban vannak elvárásaik, és jelen 

járványhelyzetben kételyeik. 

Eredményeimből arra következtetek, hogy a válaszadók többségére nincs hatással az, ha azon 

dolgozók személyében változás történt, akiket már alkalma volt látni egy korábbi szállodai 

tartózkodás során. Másrészt pedig a kutatásból kiderült, hogy a válaszadók egy bizonyos 

hányadára ez az állítás nem igaz. Ez az esetek többségében emocionális okokra vezethető 

vissza, hiszen ahogy a szakirodalmi kutatásból is kiderül, a vendégek számára fontosak a 

dolgozók. Továbbá a szakirodalmak azt is alátámasztják, hogy a vendégek számára valóban 

fontos tényező a recepciósokkal való kapcsolat, hiszen a vendég a szállodába először belépve 

a recepcióssal találkozik és a recepciós munkatárs az, akihez minden problémájával, kérésével 

és kérdésével fordulni tud. 

Kutatásom alapján is megállapítható, hogy a koronavírus járvány visszaesést okozott a 

szállodák forgalmában. Azonban a sokaság nagyobb hányada visszatérne a járvány alatt abba a 

szállodába, ahol már járt korábban, így arra tudok következtetni, hogy az adott szállodában 

feltételezhető egy bizalmi kapcsolat, amelyet a dolgozó kialakított a vendéggel, továbbá a 

szakirodalmi részből is kiderült, hogy abba a szállodába szívesen visszatér a vendég, ahol már 

járt korábban és pozitív élményben részesült. 

Első körben javasolnám a szállodák igazgatóinak, menedzsereinek, hogy érdemes a 

törzsvendég bázis kiépítésére fókuszálni, mivel a meglévő vendégek megtartása jóval olcsóbb, 

mint újak elérése. Emellett több kutatás is bizonyította már, hogy a törzsvendégek költései 

magasabbak, mint az új vendégeké. Továbbá különösen a járványhelyzet alatt fontos tényező a 

tisztaság, ezért a Housekeeping részleg szerepe kiemelt fontosságú. Ezen felül a tisztaság, mint 

tényező hozzájárul a vendégek elégedettséghez. A vendégelégedettség fenntartása pedig 

kedvező lehet a szállodai jövedelmezőség szempontjából. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Ez a kutatás rávilágít arra, hogy a dolgozóknak jelentős szerepe van a vendégelégedettség 

létrehozásában. Azonban a dolgozók szerepe a visszatérő vendégek esetében is jelentős. A 

vendégek hűségének növelése és a törzsvendég bázis kiépítése jelentős mértékben függ a 

vendégek elégedettségétől. A szállodavezetőknek tehát érdemes erre a két területre is 

fókuszálni, amely a szállodai jövedelmezőség szempontjából is kedvező lehet. 

Kutatási eredményeim alapján az elsődleges szempont a Housekeeping és a Front Office, 

valamint az éttermi szolgáltatások terén a szolgáltatások színvonalának növelése és azok 

megfelelő szinten tartása. 

A Housekeeping területe bár nem a frontvonalhoz tartozik, ám attól függetlenül fontos szerepe 

van a vendégben kialakult első benyomásban, mint ahogy a recepciónak is. Fontos, hogy a 

vendégre a szobájába történő első belépéskor jó benyomást tegyen a szálloda, amelyet a 

Housekeeping megfelelő koordinációjával lehetséges elérni. 

Emellett a kutatás eredményei alapján ajánlatos a dolgozók képzésére is figyelmet fordítani, 

legfőképp azon részlegek esetében, amelyet a válaszadók fontosnak jelöltek. A különböző 

szakirodalmak alapján elmondható, hogy a recepció esetében megvalósul a dolgozók képzése, 

azonban más részlegeken erre nem fordítanak kellő hangsúlyt. Jelen kutatásommal erre a 

jelenségre kívánok rámutatni: a frontvonalban dolgozók mellett szükséges a háttérben 

tevékenykedők, különösképpen a Housekeeping területén is képezni a dolgozókat. 

Az kutatás kezdetén megfogalmazott előfeltevéseimmel szerettem volna megtudni, hogy van-e 

kapcsolat a minőség a vendégek visszatérési aránya között, továbbá hogy a megfelelő 

humánerőforrás menedzsment minőségemelkedéshez vezet-e. Valamint az, hogy van-e 

kapcsolat a megfelelő humánerőforrás menedzsment és a vendégek visszatérési aránya között. 

A kutatásom fókuszában állnak a dolgozók is, mivel szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy 

válsághelyzetekben rendkívül fontos megtartásuk. Eredményeim alapján ezen jelenség okai a 

turizmusban az élőmunka helyettesíthetőségének hiánya, ezáltal a vendégek számára fontos 

szempont az, hogy az általuk legfontosabbnak jelölt részlegen, a recepción legyen valaki, 

akihez problémájukkal tudnak fordulni. Valamint a Housekeeping munkáját úgy gondolom, 

hogy a fejlődő technikával, akár gépekkel, robotokkal nem lehet helyettesíteni. Ez mind az 

elméleti, mind a gyakorlati kutatásomból kiderült.  

Jelen dolgozatban lehetőségem volt megvizsgálni azt, hogy a vendégek hogyan vélekednek a 

dolgozókról, illetve mely részlegek munkája jelentős számukra. Ahogy az a kutatásból kiderült 

a recepció munkája fontos, azonban előfeltevéseim ellenére a Housekeeping és az étterem 
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munkájának fontosságát is kiemelték a sokaság tagjai a kutatásomban. Azonban 

előfeltevésemmel ellentétben a legfontosabb szállodai tényező nem a dolgozók, hanem a 

tisztaság.  
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FÜGGELÉK 

1. számú függelék – Az online kérdőív kérdései 

1. Járt Ön az utóbbi 5 évben szállodában? 

 Igen 

 Nem 

2. Van olyan szálloda, ahol Ön már többször megszállt? 

 Igen 

 Nem 

 

3. Mennyire fontosak a felsorolt szempontok Önnek ahhoz, hogy visszatérjen az adott 

szállodába? (Kérem, soronként jelölje x-el!) 

 

 Egyáltalán 

nem fontos 

Nagyrészt 

nem fontos 

Nem túl 

fontos 

Közömbös 

számomra 

Kissé 

fontos 

Többnyire 

fontos 

Nagyon 

fontos 

Dolgozók        

Szolgáltatások        

Tisztaság        

Kényelem        

Ár-érték arány        

Elhelyezkedés        

A hotel stílusa        

 

4. Ha járt korábban szállodában, visszatérne oda, amennyiben tudná, hogy a dolgozók 

személyében változás (elbocsájtás) történt? 

 Igen 

 Nem 

 

5. Mely részlegen dolgozók munkája a legfontosabb Önnek egy szállodában töltött 

tartózkodás alatt? (Kérem, csak 1-et jelöljön meg!) 

 Recepció személyzete 

 Takarító személyzet 

 Éttermi személyzet 

 Értékesítés személyzete 

 Konyha személyzete 

 Műszaki személyzet 

 

6. A koronavírus járvány hatására több szállodának be kellett zárnia. Járt Ön az újranyitást 

követően magyarországi szállodában? 

 Igen 

 Nem 
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7. A koronavírus járvány alatt Ön visszamenne abba a szállodába, ahol már járt 

korábban? 

 Igen 

 Nem 

8. Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, kérem, jelölje, hogy később (a járványt 

követően) visszatérne-e abba a szállodába! 

 Igen, visszatérnék. 

 Nem, keresnék másikat, mert _____________________________ 

9. Amennyiben interneten keresztül foglal szállást, figyelembe veszi a foglalási oldalakon 

található vendégértékeléseket? 

 Igen 

 Nem 

 Nem foglalok interneten szállást 

10. Mely oldalakon keres információt vagy foglal szállást? (Több válasz megjelölhető) 

 Booking.com 

 Tripadvisor.com 

 Szállás.hu 

 Egyéb________________________________ 

11. A felsorolt oldalak közül Ön melyiket tartja a legmegbízhatóbbnak? (Kérem, csak egy 

választ jelöljön meg!) 

 Booking.com 

 Tripadvisor.com 

 Szállás.hu 

 Egyéb________________________________ 

Demográfiai adatok:  

Az Ön neme:      Hány éves Ön? ______ 

 Nő 

 Férfi 

Legmagasabb iskolai végzettsége 

 Kevesebb, mint 8 általános 

 Alapfokú/8 általános 

 Középfokú 

 Felsőfokú (főiskola, egyetem) 

 

Lakóhelye: 

 Község 

 Nagyközség 

 Város 

 Megyeszékhely 

 Főváros 

 



  

 

1049 

 

  



  

 

1050 

 

  



  

 

1051 

 

  

 

 

 

 

 

 

SIMON ALEXANDRA 

A DUÁLIS KÉPZÉSBEN RÉSZVEVŐ HALLGATÓK MOTIVÁCIÓINAK, 

EREDMÉNYESSÉGÉNEK, MUNKAERŐPIACI HELYZETÉNEK ÉS A SZÁMUKRA 

NEHÉZSÉGET OKOZÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA A STAKEHOLDEREK 

SEGÍTSÉGÉVEL 

 

 

 

 

 

 

Témavezető: Dr. Kővári Edit 

Gazdaságtudományi Kar, Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék 
 

  



  

 

1052 

 

 



  

 

1053 

 

BEVEZETÉS 

Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül a munkaerőpiacon a gyakorlati tapasztalat fontossága, 

valamint az igény arra, hogy az oktatás és a gyakorlat minél összehangoltabb legyen (Czeglédi 

& Juhász, 2014). Egyre fontosabbá válnak az úgynevezett 21. századi, nem kognitív képességek 

is (Pogatsnik, 2019). 

A felsőoktatási intézményeknek folyamatosan figyelemmel kell kísérniük a piac és a 

munkahelyek elvárásainak változásait, valamint innovatív megoldásokkal kell színesíteniük az 

oktatási rendszert a minél eredményesebb és magasabb színvonalú képzés elérése érdekében. 

A felsőoktatásból a munkaerőpiacra történő átmenet fontos időszak a fiatalok számára, amelyet 

különböző változások jellemeznek (Grosemans, et al., 2017). Vannak, akik csak 

diplomaszerzés után döntenek úgy, hogy belépnek a munka világába, vannak, akik felváltva 

vesznek részt a munka világában és az egyetemen. Azonban a duális képzésnek köszönhetően 

a hallgatóknak lehetőségük van arra is, hogy párhuzamosan vegyenek részt mind a 

felsőoktatásban, mind a munkaerőpiacon. 

Manapság egyre nagyobb hangsúlyt kap az egyetemek és a cégek közötti partnerkapcsolat 

kialakítása, mivel nő a kereslet a szakmai tapasztalattal rendelkező diplomások iránt (Czeglédi 

& Juhász, 2015). 

A fiatalok gyakran érezhetik úgy, hogy karrierjük szempontjából fontos, hogy szaktársaiknál 

valamivel többet tudjanak felmutatni, ugyanis piaci szempontból kevésbé alkalmazhatónak 

érzik magukat a diplomásokért folyó verseny miatt (E. Donald, et al., 2018). De vajon mekkora 

előnnyel jár manapság a duális tapasztalat? A dolgozatomban több nézőpont 

figyelembevételével próbálom a kérdést megválaszolni. 

Ahogy a generációk változnak, úgy változik a motivációjuk is. Kutatásom során szeretném 

bemutatni, hogy melyek azok a tényezők, amelyek motiválják a hallgatókat (alapszakos és 

duális), valamint kíváncsi voltam arra is, hogy a duális képzésben résztvevők motivációja a 

képzés végére hogyan változik. Az alapképzésben és duális képzésben résztvevők 

megkérdezése során igyekeztem azt is felmérni, hogy kik teljesítenek eredményesebben az 

egyetemeken. 

A duális képzés minden résztvevő szempontjából előnyös lehet, és a legtöbb esetben mindenki 

megkaphatja azt, amire szüksége van. A hallgató szakmai tapasztalathoz és jövedelemhez 

juthat, a cég a saját igényei szerint képzett szakemberrel gazdagodhat a diplomaszerzés után, 

az egyetemek pedig elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező diplomásokat tudnak 

biztosítani a munkaerőpiac számára. Azonban, ahogy mindennek, úgy a duális képzésnek is 
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megvannak a hátrányai. Felmérésemben többek között arra is keresem a választ, hogy mi okoz 

nehézséget a hallgatóknak, valamint hogy mi miatt hagyják abba a legtöbben a duális képzést. 
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1 MAGYAR OKTATÁSI RENDSZER 

1.1 Középfokú iskolarendszerű oktatás Magyarországon 

Úgy gondolom, hogy a felsőfokú oktatási intézményeknek figyelembe kellene venni, hogy az 

újdonsült hallgatók eltérő ismeretekkel és tapasztalatokkal érkeznek az egyetemekre. Emiatt 

szeretném most röviden ismertetni a középfokú oktatási intézményeket és a hozzájuk 

kapcsolódó oktatási rendszereket. 

Az elmúlt években folyamatos változás és átalakulás figyelhető meg a magyar képzési 

rendszerben. 2015 előtt a diákoknak az alapfokú végzettség megszerzése után lehetőségük volt 

jelentkezni szakmunkás-képző intézetbe, szakközépiskolába, valamint gimnáziumba. A 

szakmunkás-képző intézetekben 3 év után szakmát szereztek a diákok, a szakközépiskolákban 

4 év után leérettségiztek és az 5. évben megszerezhették a technikusi végzettségüket, a 

gimnáziumokban pedig 4 év után érettségi bizonyítványt szereztek. A 2004/2005. tanévtől a 

gimnáziumok és szakközépiskolák fenntartójuk jóváhagyásával a kilencedik évfolyamon 

nyelvi előkészítő osztályt indíthattak. 

A 2015 és 2020 közötti időszakban is némi átalakulást figyelhetünk meg a képzési rendszerben, 

ugyanis a szakmunkás-képző intézet neve szakiskolára változott, 3 év után ugyanúgy szakmát 

szereztek a diákok, azonban további 2 év után az érettségit is megszerezhették. A 

szakközépiskolák neve szakgimnáziumra módosult, azonban a képzés összetételében nem 

történt változás, ugyanúgy, ahogy gimnáziumok esetében sem. 

2020 szeptemberétől újabb változás következett be az iskolarendszerű oktatások tekintetében. 

A szakiskolák neve szakképző iskolára módosult, a szakgimnázium neve technikumra, azonban 

az utóbbinál nem csak a név, hanem a képzés is változik, ugyanis 5 év alatt szerzik majd meg 

a diákok az érettségit és a technikusi végzettséget is egyaránt. A gimnáziumok esetében nem 

történt változás. 

Ezen információk alátámasztására szolgál a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

(ezt már hatályon kívül helyezték), a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény, továbbá a Veszprém Megyei Kormányhivatal által 2017-ben és 2019-ben kiadott 

Iskola után – iskola előtt című pályaválasztási kiadványa. 

Látható, hogy a képzési rendszer átalakítása során is fontos szempont a szakképzés és szakmai 

tapasztalat szerzési lehetőség biztosítása, ugyanis a szakiskolák elsődleges célja a 

szakmunkások kinevelése, a technikumoké pedig, hogy általános és szakmai tudással 

rendelkező diákok kerüljenek ki a padjaik közül. Utóbbinál már nem lehet dönteni érettségi 
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után a technikusi végzettség megszerzéséről, ugyanis ebben az esetben már az érettségi 

bizonyítvány megszerzése egybeolvadt a technikusi végzettség megszerzésével. A 

hiányszakmák kialakulásának egyik következményének is tekinthető az oktatási intézmények 

átalakítása, mely kedvező feltételekkel és ösztöndíjakkal próbálja meg motiválni a szakmát 

tanulni vágyó diákokat. Fontos szót ejteni a gimnáziumi tanulókról is. Az ő esetükben nem 

beszélhetünk szakmai tudás szerzési lehetőségről az iskolai keretek között, ugyanis közismereti 

tárgyakat tanulnak, amelyek a minél jobb érettségi bizonyítvány megszerzéséhez szükségesek. 

Nagy előnynek tekinthető azonban az 1 éves nyelvi előkészítő, mivel sok esetben a nyelvtudás 

már kezd felértékelődni a munkaerőpiacon, feltehetően a multinacionális vállalatok számának 

növekedése miatt (Horváth-Csikós, 2018). 

A fentebb említettek alapján megismerhettük a középfokú végzettség megszerzésében 

közreműködő intézményeket és oktatási rendszerüket, a következőkben pedig azt szeretném 

megvizsgálni, hogy hogy néz ki a duális képzés a felsőoktatásban. A duális képzésben részt 

venni alap- és mesterszakos, nappali képzésben résztvevő hallgatók számára lehetséges, és a 

képzés időtartama szakonként eltérő lehet. 
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1.2 Duális képzés 

A középkorban már megteremtették a duális képzés hagyományos értelemben vett alapjait, 

gondoljunk csak a céhek képzési rendszerére, valamint a 19. század végén kialakult 

szakiskolákra. A 20. század kezdetén erősödni kezdett az együttműködés az oktatási 

intézmények és a nagyobb vállalatok között. Az 1990-es években a tanulók szakképzéséért az 

iskola és a vállalat már együttesen felelt (Kereszty, et al., 2017). Mindezek kialakulásának oka 

mögött az állhat elsősorban, hogy a munkaerőpiaci szereplők és az oktatási intézmények 

felismerték az utánpótlás-nevelés fontosságát és ennek tekintetében kezdték el megszervezni 

további működésüket. 

A duális képzés gondolata először Németországban fogalmazódott meg 1964-ben, majd öt 

évvel később el is fogadták a törvénytervezetet. Azóta már több európai és Európán kívüli 

országban is alkalmazzák ezt a kettős oktatási rendszert (Dr. Karoliny & Dr. Poór, 2017). 

Hazánkban 2015 szeptemberében indult az első duális formában indított felsőoktatási képzés 

(Duális Képzési Tanács, 2019). 

A duális képzés fogalmát a 2011. évi CCIV. törvény 108. § 1b. pontja határozza meg: „duális 

képzés: a műszaki, informatika, agrár, természettudomány, egészségtudomány vagy 

gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, szociális 

munka alapképzési szakon, illetve a felsorolt képzési területhez tartozó mesterképzési szakon 

folytatott képzés azon formája, amelyben a szak – képzési és kimeneti követelményeknek 

megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, 

a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó – tanterve szerint a 

gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített 

szervezetnél folyik” (Oktatási Hivatal, 2012). 

A képzés célja, hogy erősítse az egyetemek és a gazdaság közötti kapcsolatot, valamint, hogy 

a képzésben résztvevő hallgatók kompetenciái, szakmai ismeretei fejlődjenek. A képzés 

jellegzetessége, hogy az oktatási intézmény és a gazdálkodó szervezet egymással 

párhuzamosan folytatja az oktatást. A szervezet biztosítja a szükséges eszközöket, szakmai 

ismereteket, az intézmény pedig megalapozza a munkavégzéshez szükséges elméleti tudás 

elsajátítását (Kereszty, et al., 2017). 

Magyarországon a felsőfokú duális képzés 2015-ben a következő képzési területeken került 

bevezetésre: 

171. ábra - Képzési területek (saját szerkesztés (forrás: A Felsőfokú Duális Képzés Fehér Könyvének 

4. oldala) alapján) 
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Ahogy az ábrán látható, valamint ahogy a törvényben korábban olvasható volt, a duális képzési 

lehetőség szinte minden felsőoktatásban résztvevő számára adott lehetőség. 

A működésért, valamint a képzés minőségéért az egyetemek és a DKT (Duális Képzési Tanács) 

közösen felelős (Duális Képzési Tanács, 2019). 

A képzésből számos előnye származhat a résztvevőknek, az alábbi táblázat ezt segít 

összefoglalni: 

Egyetem Cég Hallgató 

Partnerszervezeti 

kapcsolatok kialakítása és 

ápolása 

Hallgatók képzése a cég 

igényeihez mérten 

Végzéskor 3 éves szakmai 

tapasztalat 

Képzett szakemberek 

biztosítása a munkaerőpiac 

számára 

Több területre kiterjeszthető Kapcsolati tőke 

A felvételi előtt álló diákok 

számára fontos lehet, hogy 

az egyetem rendelkezzen 

duális partnercégekkel 

A végzés után már nem kell 

időt fordítani a beillesztésre 

és a legtöbb továbbképzésre 

Fizetés, ösztöndíj 

Több kar és szak együttes 

bevonása 

Hatékonyság és 

elköteleződés növelése 

Szorgalmi időszakban heti 1 

munkanap 

Oktatók és oktatási 

technikák fejlődése 

Állami támogatások és 

kedvezmények 

Az egyetemi tananyag 

könnyebb elsajátítása 

 
Partnerszervezeti kapcsolat 

az egyetemekkel 

Szakmailag tapasztalt 

mentortól és kollégáktól 

lehet tanulni 

  

Diplomaszerzés után akár 

azonnali kezdési lehetőség a 

cégnél 
65. táblázat - A duális képzés előnyei (saját szerkesztés) 

Ahogy a táblázatban látható, a duális képzésnek számos előnye van minden résztvevő 

szempontjából. Véleményem szerint, ha a résztvevők betartják a folyamatutasításokat és a rájuk 

vonatkozó szabályokat, minden egyén megkaphatja azt, amire neki a képzés keretein belül 

szüksége van. 

Azonban a duális képzésnek hátrányai is vannak, amelyeket a 2. táblázat mutat be, ezek a 

következők lehetnek:  



  

 

1059 

 

 

Egyetem Cég Hallgató 

Több adminisztráció és 

papírmunka 

Több adminisztráció és 

papírmunka 
Kevesebb szabadidő 

Jelentési kötelezettség a 

cégek felé 

Jelentési kötelezettség az 

egyetemek felé 
Több elvárás és felelősség 

 
Több szervezési feladat  

(pl. interjúk) 

Elsőévesként nehéz 

felmérni, hogy a duális 

képzés mennyi plusz 

elfoglaltságot jelent majd a 

tanulmányok mellett 

 A mentorok leterheltebbek  

66. táblázat - A duális képzés hátrányai (saját szerkesztés) 

A duális képzés hátrányainak száma lényegesen kevesebb. Ahogy a 2. táblázatban látható, az 

egyetem és a cég soraiba kerültek ugyanolyan, vagy legalábbis közel ugyanolyan ellenérvek, 

ennek oka, hogy a képzés bizonyos elemeiben hasonló tevékenységeket folytatnak. A hallgatók 

esetében fontos, hogy az egyén tisztában legyen önmagával és a képességeivel, valamint azzal, 

hogy a képzésre való felvétellel mit vállal. Amennyiben az teljesül, úgy a képzés hátrányainak 

érzése relatív módon csökkenthető. 

A képzéssel kapcsolatos tudnivalók áttekintése után következzen az érintett szereplők 

ismertetése. 
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2 A DUÁLIS KÉPZÉS STAKEHOLDEREI 

A duális képzés érintettjeinek érdekeit igyekeztem az alábbiakban összefoglalni szakirodalmak, 

és a már megszerzett tapasztalataim segítségével. 

2.1 Állam 

Az állam szempontjából meghatározó cél lehet a munkaerőhiány csökkentése, mivel 

napjainkban a munkaerő kereslete nagyobb, mint a munkaerő kínálata. Véleményem szerint az 

állam is felismerte, hogy a jövő szempontjából fontos a tudásmegosztás és tapasztalatszerzés, 

ezért igyekezett úgy megszervezni az oktatási intézmények rendszerét, hogy a diákok a lehető 

legtöbb ismeret elsajátítására tehessenek szert. A vállalkozások és az oktatási intézmények 

együttműködése során a munkaerőpiaci és gazdasági igények is könnyebben kielégíthetővé 

válnak (Szabó, 2017). 

2.2 Egyetem 

Az egyetemek a duális képzés adta lehetőséggel biztosítják, hogy tapasztalt szakembereket 

képezzenek a munkaerőpiac számára (Mikáczó & Varga, 2015). A partnerkapcsolatok kedvező 

alternatívaként szolgálhatnak az innovációs tevékenységekhez. Véleményem szerint a duális 

képzési lehetőség a pályaválasztáskor fontos szempontot jelenthet az érettségizők számára, így 

az egyetemek ezzel is ösztönözni tudják a diákokat a jelentkezésre. 

2.3 Cég 

A cégen belül a betanítási és beillesztési idő lerövidül, így a duális képzés végeztével már teljes 

értékű, vállalaton belüli tapasztalattal rendelkező új kolléga áll a cég rendelkezésére. Állami 

támogatások és kedvezmények igényelhetőek. Az együttműködés során partnerszervezeti 

kapcsolatok alakulnak ki az egyetemekkel, így a végzés után a diákok körében valószínűleg 

már ismert lesz a cég neve. A hallgatók elköteleződése ezáltal növekvő tendenciát mutathat a 

későbbiekben. 
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2.4 Hallgató 

A hallgatók jelentős szakmai tapasztalatra tehetnek szert a képzés ideje alatt úgy, hogy az 

órarendjük részeként be vannak tervezve a duális képzési napok. Az elméleti órákon 

könnyebben boldogulhatnak, mivel a gyakorlatban már látták az adott folyamatot, továbbá 

jövedelemszerzésre van lehetőségük, valamint jó elhelyezkedési esélyekkel rendelkezhetnek 

majd a diplomaszerzést követően. 

A stakeholderek érdekeinek rövid összefoglalása után ismerjük meg a vállalat egyik 

kulcsfontosságú szereplőjét, a mentort. 

2.5 Mentor 

A mentor szó Tótfalusi István: Idegen szavak magyarul (2001) című könyvének meghatározása 

szerint pártfogót, tanácsadót, atyai barátot, nevelőt jelent. Definiálására azonban nem találtam 

példát hazai szakirodalomban. Egy külföldi cikk szerint a mentorálás szinergia létrehozásáról 

szól két ember között egy tanulási szövetségben (Poulsen, 2006). 

A mentorálás, mint tevékenység, egy kezdő vagy kevésbé gyakorlott szakember (mentorált) 

támogatását jelenti egy tapasztalt szakember (mentor) által, amely elsősorban a mentorált 

szakértelem fejlesztésének elősegítésére és megkönnyítésére törekszik. A mentori tevékenység 

során a mentor a hallgatót először bevezeti a vállalati kultúra ismereteibe, megismerteti vele a 

területeket, majd később a saját területének ismereteire és folyamataira helyezi a hangsúlyt 

(Hobson, et al., 2009). 

A mentorálás a szervezet szempontjából olyan stratégiai fejlesztési tevékenység, amely 

támogatja a szervezet jövőképét, céljait és értékeit, valamint a résztvevő saját fejlesztési 

igényeit és kívánságait (Poulsen, 2006). 

Fontos, hogy a kiválasztott mentor szakmailag hiteles legyen, ezért képzési területenként 

meghatározásra kerültek a velük szemben támasztott követelmények (Oktatási Hivatal, 2012). 

A mentori tevékenység során azonban gondot jelenthet, hogy a vállalaton belüli elvárások 

gyakran eltérnek az egyetemen felmerülő kompetenciaelvárásoktól. Korábbi kutatási 

eredmények alapján kiderült, hogy az ideális mentor 6 kompetenciakör segítségével 

határozható meg: szakmai kompetenciák, pedagógiai és módszertani kompetenciák, fejlesztés 

képességei, mentori attitűdök, visszajelzés, számonkéréshez kapcsolódó kompetenciák, 

motivációs készségek (Tóth, et al., 2019). Úgy gondolom, hogy ezen kompetenciák 

fejlesztésével, valamint az egyetemek és vállalatok közötti kompetenciaelvárások 
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harmonizálásával elősegíthető lenne a harmonikus és hatékony mentor-mentorált kapcsolat 

kialakítása. 

A mentorálásnak sokféle célja lehet (Fejes, et al., 2009), azonban a duális képzés kontextusában 

használt értelmezés szerint, az elsődleges cél a hallgató szakmai tapasztalatszerzésének 

elősegítése, valamint a vállalatba történő integrációja. 

Véleményem szerint a mentor programnak nem csak szakmai szempontból van jelentősége, 

hanem szociális szempontból is, továbbá nagyban hozzájárul a soft skillek (puha kompetenciák) 

fejlődéséhez is. A mentorált rengeteget tanulhat már abból is, ha csupán csak figyelemmel 

kíséri, hogy a mentora hogyan oldja meg a felmerülő problémákat, hogyan viselkedik a 

kollégákkal, hogyan válaszol a beérkező levelekre, vagy éppen hogyan szervezi meg a napját. 

A megfelelő mentor-mentorált kapcsolat kialakítása segítséget nyújt ahhoz, hogy a hallgató 

minél könnyebben be tudjon illeszkedni az új csapatba, valamint így lesz egy személy számára 

a cégen belül, akihez mindig fordulhat segítségért. 

Azonban nem csak a mentorált számára lehet előnyös ez a megoldás, ugyanis a régóta 

alkalmazott és folyamatok, módszerek egy új és még kevésbé tapasztalt egyén szemszögéből 

lehetséges, hogy új ötleteket vethet fel és az innovatív ötletei által hatékonyabbá válhatnak a 

régi megoldások. A mentorprogramok során ezért kétirányú tudás létrehozásáról és cseréjéről 

beszélhetünk (Bencsik, 2016). 

2.6 A mentor és a partnerszervezet feladatai 

A duális képzés meghatározó szereplője a partnerszervezet, valamint a partnerszervezet 

munkatársa, a mentor. A gyakornok a képzés keretein belül tőlük sajátítja el a szakmájához 

kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat. Emiatt ki kell jelölni az általuk ellátott feladatokat, hogy 

a képzés minél sikeresebben zárulhasson. 
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A 2. ábra segítéségével szeretném bemutatni a mentor és a partnerszervezet feladatait: 

Megfigyelhető, hogy a mentori és a partnerszervezeti feladatok között átfedések, összefüggések 

vannak. Ebből arra lehet következtetni, hogy mind a mentor, mind a partnerszervezet közös 

érdeke a kitűzött célok elérése. 

Azonban hiába van lehetőségünk duális képzésre jelentkezni és hiába van egy tapasztalt 

mentorunk, ha a hallgató motiválatlan. Ezért a következő részben bemutatom, hogy hogyan is 

alakul ki a motiváció és mik a legfontosabb tudnivalók ezzel kapcsolatban. 

172. ábra - A mentor és partnerszervezet feladatai (saját szerkesztés (A Felsőfokú Duális Képzés Fehér 

Könyvévek 32. és 36. oldala) alapján) 
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3 MOTIVÁCIÓ 

Ahhoz, hogy megértsük az emberek motivációját, fontos, hogy tudjuk mi is az a motiváció és 

hogyan alakul ki bennünk. 

A motiváció definíciója sokféleképpen fellelhető különböző forrásokban, ugyanis több 

értelemben használják az egyes szakirodalmak (Dr. Gaál & Dr. Szabó, 2007). (Matiscsákné 

Lizák, 2016) szerint a motiváció „az egyén olyan belső tudati állapota, amely arra készteti, hogy 

meghatározott módon viselkedjék.” 

A motivációnak 3 alapfogalmát különböztetjük meg: a szükségletet, a driveot és a 

homeosztázist (Dr. Estefánné dr. Varga, et al., 2020). 

Tanulmányaim során már találkoztam Maslow szükségleti piramisával (3. ábra), amely az 

emberek különböző szükségleteit csoportosítja, így kialakítva az alacsonyabb és magasabb 

rendű szükségletek osztályát. Az így kialakított szintek hierarchikus viszonyban állnak 

egymással, azaz ahhoz, hogy egy szintet feljebb lépjük, mindig az alatta lévő szinten lévő 

szükségletünket kell először kielégítenünk. Ebben az esetben a motivációnk tehát az, hogy a 

szükségleteinket kielégítsük. 
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173. ábra - Maslow szükségletpiramisa (forrás: saját szerkesztés (Dobák & Antal, 2016) 

alapján) 

 

Cselekedeteinket mindig megelőzi valamilyen motiváció (késztetés), azonban vannak olyan 

cselekedetek, amelyek véghezviteléhez tartósan fektetünk be energiát, ellenben vannak olyanok 

is, amelyekbe sokkal kevesebbet fektetünk. Ezt határozza meg a drive, amely valamilyen belső 

késztetést, hajtóerőt jelent. Andor György: Üzleti gazdaságtan (2018) könyvéből kiderült, hogy 

„a drive alapvető feladata a szervezet általános mozgósítása, nem mutatja meg, hogy a szervezet 

mit csináljon, csak az ehhez szükséges hajtóerőt adja”. Ez alapján megkülönböztetünk 

elsődleges és másodlagos driveokat. Az előbbihez tartoznak az ön-és fajfenntartással 

kapcsolatos hajtóerők (mint például az evés), míg az utóbbit tanulás vagy tapasztalás során 

ismerjük meg (mint például a siker elérése, mert a siker elérése olyan állapotot idéz elő a 
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szervezetben, amely jó érzéssel, büszkeséggel tölti el az embert, ennek megtapasztalása után 

mindig szeretnénk elérni ezt az állapotot) (Andor, 2018). 

A homeosztázis lényegében azt jelenti, hogy a szervezetnek van egy viszonylag állandó 

állapota, amely a külső környezet és bizonyos körülmények hatására változhat, esetleg fel is 

borulhat. Amikor ez a változás bekövetkezik, akkor alakul ki a szükséglet, azonban ha ez az 

állapot ténylegesen felborul, akkor kezdik el feladatukat végezni a driveok (Atkinson, et al., 

2001). 

A három alapfogalmat meghatározva láthatjuk, hogy bizonyos részeikben összefüggnek 

egymással, valamint megfigyelhető, hogy gyakran következik egyik a másikból. 

A motivációnak vannak folyamat-és tartalomelméletei is. A folyamatelméletek arra keresik a 

választ, hogy milyen módon motiválható az egyén (Maslow, Alderfer, Herzberg, McClelland 

elmélete). Míg a tartalomelméletek azt kutatják, hogy mi az, ami motiválja az egyént (célkitűzés 

elmélet, elvárás elmélet, méltányosság elmélet, megerősítés elmélet) (Dr. Gaál & Dr. Szabó, 

2007). 

Az alábbiakban szeretném bemutatni, hogy melyek a legfőbb motivációs tényezők egy 

munkahelyen. Az SDT, azaz öndeterminációs elmélet két átfogó motivációs formát javasol, 

továbbá 3 pszichológiai szükségletet fogalmaz meg: kompetencia, autonómia, kötődés (Meyer 

& Gagné, 2008). 

Az SDT elmélet tehát megkülönböztet extrinzik (külső) valamint intrinzik (belső) életcélokat. 

Az extrinzik életcélok elérésére irányuló igények (pl. tapasztalatok) a személy számára külső 

megerősítést biztosítanak. Míg az intrinzik életcélok a személy belső pszichológiai 

alapszükségleteihez és fejlődési igényéhez kapcsolódnak. Egyéni döntés kérdése, hogy a 

személy mibe fektet több időt, azonban az extrinzik életcélok előtérbe helyezése problémákhoz 

vezethet (pl. depresszió), míg az intrinzik életcélok segítségével mentálisan egészségesebbekké 

válhatunk. Ezek az életcélok a társas viselkedés során is megjelennek, ezért is fontos az intrinzik 

életcélok előnyben részesítése, ugyanis ezáltal együttműködőbbek lehetünk, jó hatással lehet 

társas kapcsolataink ápolására, valamint humánusabb döntéshozatal, felelősségtudat erősödése 

is jellemző (Martos, 2016). 

Ahogy már korábban említésre került, az egyik pszichológia szükséglet a kompetencia. A 

kompetencia iránti igény valójában az egyén törekvéseit jelenti, hogy képességeinek megfelelő 

kihívásokat állítson fel, valamit a képességeinek fejlesztésére irányuló célokra is gondolhatunk. 
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Az ehhez tartozó érzelmi kompetenciák a teljesítménymotiváció, elköteleződés, 

kezdeményezőkészség és az optimizmus (Borgulya & Somogyvári, 2016). 

Az autonómia önállóságot jelent, ez az önállóság megjelenhet a véleménynyilvánítás során, 

valamint az egyén szabad akaratával és méltóságával is kapcsolatban áll (Kormos, 2018). 

A valahová tartozás, kötődés az ember alapvető társadalmi szükséglete, ahogy korábban már 

Maslow szükségletpiramisában is láthattuk. Fontos, hogy a közösség tagjai elfogadják és 

megbecsüljék egymást, ezáltal az egyén úgy érezheti, hogy a közösségnek szüksége van az ő 

személyére és munkájára, elfogadott és megbecsült tagja a közösségnek (Hofmeister-Tóth & 

Mitev Ariel, 2016). 

A motiváció részletes tanulmányozása és ismertetése után, vajon melyek lehetnek azok a 

tényezők, amelyek motiválhatják a hallgatókat a duális képzés iránt? 
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3.1 Hallgatók motivációja a duális képzés iránt 

Meglátásaimat (Kocsis, 2020) korábbi kutatási eredményeire alapozva fogalmaztam meg, így 

véleményem szerint ezek a következők lehetnek: 

 Szakmai tapasztalat szerzési lehetőség 

 Pénzkereseti lehetőség, nagyobb függetlenség a szülőktől 

 Kapcsolati tőke szerzése 

 Duális diploma szerzési lehetőség 

 Munkaerőpiaci előny szerzése az alapszakosokkal szemben 

 A diploma megszerzése után azonnali munkaszerződési lehetőség a duális céggel 

Kutatásomban többek között arra is keresem a választ, hogy az előbb említett motivációs 

tényezők közül melyik a legmeghatározóbb a hallgatók szerint. 

Olyan esetekkel is találkozhatunk, amikor a hallgatók demotiválttá válnak. Mit is jelent ez, és 

vajon hogyan kerülhetjük el? „A demotiváció olyan emocionális állapot, amikor hiányzik a 

cselekvéshez szükséges ösztönző”. A munkahelyen a demotiváció elkerülése érdekében fontos, 

hogy a munkakör a lehető legváltozatosabb legyen, a feladatokhoz tartozzon kihívás, valamint 

fontos a visszajelzés és az autonómia is (Karoliny & Poór, 2019). 

  



  

 

1069 

 

4 A KUTATÁS 

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a cégek körében a szakmai tapasztalattal rendelkező 

fiatal munkavállalók toborzása, azonban ehhez a szakmai tapasztalathoz hozzájutni kezdőként 

sok esetben nem egyszerű. 2015 előtt felismerték a problémát és megoldási javaslatként, német 

mintára Magyarországon is bevezetésre került a duális képzés. 

Az ok, amiért ebben a témában kezdtem el kutatni, hogy én is a képzés egyik résztvevője 

vagyok, ezáltal foglalkozat, hogy mekkora előnyre tehetek szert másokkal szemben, ha 

megszerzem a duális diplomámat. Sajnos a piacon egyre nagyobb a verseny a friss diplomások 

között, emiatt elengedhetetlen, hogy valamivel többet tudjon egy-egy hallgató felmutatni a 

szaktársainál. 

A következő ok, hogy úgy éreztem, a képzés által az egyetemen is hatékonyabban tudok 

teljesíteni néhány órán, ugyanis nem „elképzelnem” kell egy adott problémát vagy folyamatot, 

hanem rendelkezem már releváns tapasztalattal a témában. De vajon mit mutatnak a számok? 

Mekkora eltérés van az alapszakos és duális hallgatók tanulmányi átlagában? Erre is szerettem 

volna választ kapni. 

A harmadik indok, amiért érdekelt ez a kutatási terület, hogy a HR Tréning területén dolgozom, 

ezáltal vállalati szinten is van belelátásom a duális képzés rejtelmeibe. Részt szoktam venni a 

toborzásokon, amelyek rendszerint nagyon hasznosak, ugyanis ilyenkor van lehetőségem 

megismerni a leendő hallgatók motivációját, félelmét a képzéssel kapcsolatban. Azonban úgy 

éreztem, hogy ezek a találkozások nem elégítik ki a kíváncsiságomat, szerettem volna minél 

többet megtudni arról, hogy mások hogyan vélekednek erről a lehetőségről. 

Ahogy már az irodalmi részben rámutattam, a duális képzésnek is megvannak az előnyei és 

hátrányai, valamint a jelentkezők (a képzés elkezdése után résztvevők) motivációja rendkívül 

sokféle lehet. Mivel minden ember különböző személyiséggel rendelkezik, szerettem volna 

megtudni, hogy a legtöbbeknél mi okoz nehézséget és mi motiválja őket a leginkább. 
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4.1 Kutatási kérdések 

A kutatásom során a következő kérdésekre keresem a választ: 

 Miért választják a diákok a duális képzést, mi motiválja őket elsősorban? 

 Eredményesebben teljesítenek a duális képzésben résztvevők az egyetemen, mint akik 

alapszakon tanulnak? 

 Mekkora előnyt jelent a munkaerőpiacon napjainkban a duális tapasztalat? 

 Mi okoz nehézséget és esetleg mi miatt hagyják abba a duális képzést? 

A kérdések megválaszolására két módszert alkalmaztam: 

 Kérdőíves felmérést az egyetemek alapszakos és duális hallgatói körében 

 Félig strukturált interjút a stakeholderekkel 

A kérdések, amelyeket a hallgatóknak a kérdőívekben feltettem, hozzájárultak a fő kutatási 

kérdések megválaszolásához. 

Kíváncsi voltam a duális képzés többi stakeholderének véleményére is, ezért tőlük interjú 

formájában igyekeztem választ kapni a kérdéseimre, így válaszaikkal ők is nagyban 

hozzájárultak a kutatási eredményekhez. Az interjú kérdései az összehasonlíthatóság érdekében 

hasonlóak voltak a diákoknak feltett kérdésekhez. Egy multinacionális vállalat oktatási 

vezetőjét és két mentorát, valamint a Pannon Egyetem Duális Képzési Központ vezetőjét 

kérdeztem meg. 

4.2 Feltételezéseim 

 1. Feltételezés: A duális hallgatók elsődleges motivációja a jelentkezéskor a szakmai 

tapasztalat szerzési lehetőség, és ez a képzés elkezdése után/végzéskor sem változik. 

Úgy gondolom, hogy az alapszakos hallgatók esetében a diplomaszerzés a fő motivációs 

tényező.  

 2 Feltételezés: A duális képzésben résztvevő hallgatók eredményesebben teljesítenek, 

mint az alapszakosok, és jelentős előnyhöz jutnak végzés után a munkaerőpiacon.  

 3. Feltételezés: A legfőbb ok, ami miatt a legtöbben abbahagyják a duális képzést, hogy 

nem bírják teljesíteni egyszerre az egyetemi és vállalati követelményeket. 
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 174. ábra - A kutatás lépései (saját szerkesztés) 
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A fenti ábra (174. ábra) segítségével összefoglaltam az általam lefolytatott kutatás lépéseit a 

könnyebb átláthatóság érdekében. 

Első lépésként meghatároztam, hogy mi lesz az alkalmazni kívánt módszer a kutatás során, 

ebben nagy segítségemre volt Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai (2004) című könyve. 

A könyv áttanulmányozása és a módszertanok megismerése után könnyebben el tudtam 

dönteni, hogy melyik lesz a hozzám legközelebb álló, a kutatási céljaim eléréséhez 

legmegfelelőbb módszer. 

Második lépésként kiválasztottam, hogy melyik lesz az az internetes felület, amelyen 

elkészítem a két kérdőívet (duális és alapszakos). Ez hosszas keresést és megfontolást vett 

igénybe, ugyanis a legtöbb oldal gyakran díj ellenében használható és a beérkező adatokhoz is 

csak díj ellenében lehet hozzáférni. Szerettem volna olyan kérdőívet szerkeszteni, amely nem 

a megszokott kinézettel és válaszadási lehetőséggel rendelkezik, valamint fontos szempont volt 

az is, hogy telefonon is gond nélkül lehessen használni. Ezen szempontok figyelembevételével 

választottam ki a www.survio.com internetes platformot. 

A harmadik lépésben megkezdtem a kitöltők toborzását. Ebben nagy segítségemre voltak a 

közösségi oldalak és duális partnerszervezetem Oktatási vezetője is, akinek rendelkezésére állt 

a céges adatbázis, így általa el tudtam juttatni a jelenleg is foglalkoztatott hallgatók számára a 

kérdőívet. 

Negyedik lépésként egymással párhuzamosan megkezdtem az adatgyűjtést és az interjú 

kérdéseinek kidolgozását, majd a résztvevők felkérését. Az előbbi 1 hónapos, az utóbbi 3 hetes 

időintervallumot ölelt fel. Az adatgyűjtésben és később az elemzésben is, nagy segítséget 

jelentett a kiválasztott internetes felület, ugyanis az előre megadott válaszlehetőségekből már 

automatikusan generált a rendszer kimutatásokat és összesítve jelenítette meg az adatokat. 

Természetesen szükséges volt Excel táblázatos felkövetés is a többi adat esetén. Az 

interjúkérdések kidolgozásakor figyelembevettem a hallgatói kérdőívek során feltett 

kérdéseket, és az összehasonlíthatóság érdekében igyekeztem hasonló módon információt 

gyűjteni az interjúalanyoktól is. Az interjúk egy része a távolságok áthidalása miatt online 

felületen keresztül történt, azonban ahol a távolság nem jelentett problémát, törekedtem a 

személyes találkozásra. 
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Az ötödik lépésben összesítettem az adatokat és a válaszokat. Igyekeztem a kérdések és a 

témakörök alapján csoportosítani őket, így átláthatóbbá és összehasonlíthatóbbá váltak 

számomra. 

Utolsó lépésként az adatok és vélemények elemzése történt, melyeket kvalitatív és kvantitatív 

módszerek segítségével is megtettem. 

4.3 A kutatás célja és módszere 

A kutatásom célja a duális képzésben résztvevő hallgatók eredményességének és 

motivációjának megismerése, a munkaerőpiaci helyzetük vizsgálata, valamint azt is szerettem 

volna kideríteni, hogy mi az, ami nehézséget okoz a legtöbbjüknek, és esetleg mi az az ok, ami 

miatt abba hagyják a duális képzést. 

Primer kutatásom során kvalitatív és kvantitatív kutatást egyaránt végeztem. Ezen kutatási 

módszerek révén lehetőségem nyílt a képzés stakeholdereinek véleményét minél szélesebb 

körben megvizsgálni és kielemezni. A kérdőívek segítettek a hallgatókkal kapcsolatos kérdések 

megválaszolásában (lásd 1. számú melléklet), míg az interjúk során (lásd 2. számú melléklet) 

lehetőségem nyílt megismerni a vállalati szereplők és az egyetem érintettjeinek meglátásait. A 

kérdőíveket és az interjúkérdéseket is igyekeztem úgy összeállítani, hogy nyitott és zárt 

kérdéseket is egyaránt tartalmazzanak. A kérdőívek kitöltését a nem véletlen mintavételi 

eljárások egyike, a hólabda módszer jellemezte, ugyanis a már kiválasztott mintaelemek 

választották ki a továbbiakat. 

4.4 Eredmények ismertetése és elemzése 

Az eredmények ismertetése előtt szeretném bemutatni, hogy az interjú során milyen 

információkat tudtam meg az interjúalanyoktól és személyes véleményükről. 

 Oktatási vezető: A multinacionális vállalatnál 2015 óta foglalkoznak duális képzéssel. 

A felsőoktatási duális programjuk 2017-ben indult. Első végzős hallgatóik 2020. 

januárban végeztek, ez 2 főt jelentett. Jelenleg 5 egyetemmel vannak partneri 

viszonyban és 59 duális hallgatót foglalkoztatnak. Az irodalmi részben számos előnyét 

említettem az egyetem szempontjából a képzésnek, az Oktatási vezető szerint a 

felsoroltak közül a legkiemelkedőbb, hogy a végzés után már nem kell időt fordítani a 

beillesztésre és a legtöbb továbbképzésre, így a cég szempontjából jelentős összeg és 

idő spórolható meg. 
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 Duális Képzési Központ vezető: A Pannon Egyetemen 2015. szeptember óta van duális 

képzés, akkor még csak 4 szakkal indult: Villamosmérnök, Gépészmérnök, 

Környezetmérnök, Szőlész-borász mérnök. 170 körüli cégbázisuk van, amivel 

dolgoznak. Jelenleg ebből 66 aktív (ahol vannak hallgatók) és további 40 olyan cég is 

van, aki szeretne hallgatót felvenni. 32 duális alapszak és 8 duális mesterszak közül 

választhatnak a hallgatók. Ez kiemelkedő létszámnak számít, mivel egy kis egyetemről 

van szó. 386 hallgató vett részt duális képzésben 2015 óta. Jelenleg 206 duális 

hallgatójuk van, akik alap- és mesterszakosak vegyesen. A képzés megkezdése óta 56 

hallgató szerzett duális diplomát. Az irodalmi részben számos előnyét említettem az 

egyetem szempontjából a képzésnek, így megkértem az interjúalanyt, hogy válassza ki 

a legfontosabbnak gondoltat. Ő a partnerszervezeti kapcsolatok kialakítását és ápolását 

választotta, ugyanis sok olyan partnerrel kerültek kapcsolatba, akikkel korábban nem, 

és más körülmények között erre lehet, hogy nem is lett volna lehetőségük. Az egyetem 

és a partnerek közös célja, hogy képzett szakembereket biztosítsanak az ipar számára. 

 Vállalati Mentor 1: 2019. szeptember óta van mentorált hallgatója, aki most 

másodéves. Mentorváltást követően lett ő az új mentor. Azért vállalta el, mert 

megtetszett neki a mentorált személyisége, munkához való hozzáállása. Szereti a 

fiatalok dolgokhoz való érdeklődő hozzáállását és azt is, hogy az egyetem mellett 

mernek pluszt vállalni. Eddig még csak szakdolgozatot írtak nála, a jelenlegi hallgató 

az első duális mentorálltja. A duális képzésnek mentori szempontból is számos előnyét 

látja, ugyanis fél év alatt már eljutott a gyakornoka arra a szintre, hogy bármit rá tud 

bízni, jól tudnak együtt dolgozni, valamint helyettesíthetővé is válik a mentor a 

mentorált által. A cég szempontjából szerinte is a legfontosabb előny, hogy a végzés 

után már nem kell időt fordítani a beillesztésre és a legtöbb továbbképzésre. Ha az ő 

idejében lett volna duális képzési lehetőség, biztosan jelentkezett volna. 

 Vállalati Mentor 2: 2019. szeptember óta van mentorált hallgatója, aki most 

harmadéves. Mentorváltást követően felkérték, hogy legyen a hallgató mentora, ő 

pedig szívesen vállalta. Eddig ő az első hallgató, akinél mentori szerepet tölt be. A 

duális képzés pozitív oldala mentori szemszögből is megmutatkozik, ugyanis a képzés 

nagy előnyének tekinti, hogy látja a folyamatos fejlődést a hallgatón és ez neki is 

örömet okoz. Mindenbe be tud segíteni, amit már előtte együtt áttanultak. Nagy 

segítség a napi teendők ellátásában, van olyan része a munkának, amiben a mentorált 

már tudja őket helyettesíteni. Hátrányként megemlítette, bár igazán nem tartja annak, 

hogy így több feladat hárul rá, mivel a hallgatóval is kell foglalkoznia a napi teendői 
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mellett. A cég szempontjából azt tartja a legnagyobb előnynek, hogy a hallgató képzése 

a cég igényeihez mérten történik. A képzés ideje alatt a diákok megismerik a 

rendszereket, a környezetet, a végzéskor pedig már ismerik a legtöbb folyamatot és a 

területeket is. A kapcsolatok kialakítása is fontos, ugyanis a mentorált tudni fogja, hogy 

mikor kihez tud fordulni segítségért. Ha újra egyetemista lenne, élne a duális képzési 

lehetőséggel. 

Most pedig az online kérdőív eredményeire szeretnék kitérni. A kitöltők jelenleg is egyetemi 

tanulmányokat folytató hallgatók voltak. Mivel két kérdőívet készítettem, ezért értelemszerűen 

az alapszakosoknak szánt kérdőívet alapszakos hallgatók, míg a duális képzésben résztvevőnek 

szólót a duális hallgatók töltötték ki. A két kérdőívre összesen 107 visszajelzés érkezett, 

azonban hibás kitöltés és félreértésekből adódó, nem releváns válaszok kiszűrése miatt a 

létszám 101-re redukálódott. Ez a duális képzéses hallgatók esetén 51 (52-ből 1 nem 

megfelelően kitöltött), míg az alapszakos hallgatók esetén 50 (55-ből 5 részlegesen kitöltött) 

választ jelent. A válaszok begyűjtésére 1 hónapos időintervallumot határoztam meg, ugyanis a 

célom az volt, hogy a kérdőíveket minimum 50-50 ember kitöltse. A kérdőíveket a közösségi 

oldalak segítségével juttattam el a célközönség számára, továbbá segítségemre volt a duális 

partnerszervezetem oktatási vezetője is, akinek támogatásával sikerült továbbítanom a jelenleg 

is foglalkoztatott duális hallgatók számára a kérdőívet. 
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A kitöltők számának egyetemek szerinti megoszlása a következőképpen alakult: 

 

 

Ahogy az 5. és 6. ábrán látható, a válaszok 10 különböző egyetemről származtak. Az 

adatfeliratoknál feltüntettem a kitöltések darabszámát, valamint ezek alapján a százalékos 

megoszlás is feltüntetésre került. Közös elem a Pannon Egyetem, a Budapesti Corvinus 

Egyetem, a Dunaújvárosi Egyetem és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar volt. 

Leolvasható, hogy a legtöbb kitöltés a Pannon Egyetemről érkezett, ennek az oka valószínűleg 

az, hogy jelenleg én is itt folytatom a tanulmányaimat és így könnyebben elértem a hallgatókat. 

Budapesti Corvinus 
Egyetem; 

1; 2%

Budapesti Gazdasági Egyetem; 
3; 6%

Dunaújvárosi 
Egyetem; 2; 4%

ELTE; 1; 2%

Nemzeti 
Közszolgálati 

Egyetem; 
1; 2%

Óbudai Egyetem 
Alba Regia Műszaki 

Kar; 
6; 12%

Pannon Egyetem; 
32; 64%

Semmelweis 
Egyetem; 1; 2%

Széchenyi István 
Egyetem; 

2; 4%

Szent István Egyetem; 
1; 2%

ALAPSZAKOS HALLGATÓK KÉRDŐÍVE

Budapesti Corvinus 
Egyetem; 

8; 16%

Dunaújvárosi 
Egyetem; 

3; 6%

Óbudai Egyetem Alba 
Regia Műszaki Kar; 

22; 43%

Pannon Egyetem; 
13; 25%

Pécsi 
Tudományegyetem; 

5; 10%

DUÁLIS HALLGATÓK KÉRDŐÍVE

175. ábra - A kitöltők számának egyetemek szerinti megoszlása az alapszakos hallgatók 

esetén (saját szerkesztés) 

176. ábra - A kitöltők számának egyetemek szerinti megoszlása a duális hallgatók esetén 

(saját szerkesztés) 
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Először is szeretném az eredményeket és a kutatás szempontjából releváns válaszokat 

bemutatni, ahol kivitelezhető, igyekszem a két kérdőív eredményét, valamint az interjú során 

megkérdezettek véleményét összevetve ismertetni. 

A felmérésből kiderült, hogy a legtöbb duális hallgató 2018-ban jelentkezett duális képzésre, 

ez 20 főt jelentett, majd utána 2019-ben 18 főt, 2017-ben 7 főt és 2020-ban 6 főt. A kitöltők 

közül 24-en vesznek részt már 1 éve duális képzésben, ez a válaszok 47%-át jelenti, 2 éve  

19-en, ez a válaszok 37%-át jelenti, valamint 3 éve 8-an, ez a válaszok 16%-át jelenti. Ez a 

kitöltési arány azért kedvező, mert egyaránt tartalmaz már tapasztalt és kevésbé tapasztalt 

hallgatói véleményeket. 

Az alapszakos válaszadók 100%-a hallott már a duális képzésről. Ez azt jelenti, hogy az 

egyetemeken megfelelő a kommunikáció és kellőképpen tájékoztatják a hallgatókat a felmerülő 

lehetőségekről. A duális képzésre jelentkezettek arányát a következő diagram szemlélteti: 

A 7. ábra adatfelirataiból látható, hogy a hányan jelentkeztek a képzésre (8 fő), hányan hagyták 

abba (1 fő) és hányan nem jelentkeztek (41 fő). A válaszadók 82%-a nem jelentkezett duális 

képzésre, azonban arra a kérdésre, hogy ha most kezdenék az egyetemet, jelentkeznének-e, a 

következő válaszarányok születtek:  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Igen, de nem vettek fel

Igen, de abbahagytam

Nem jelentkeztem

16%; 8

2%; 1

82%; 41

Jelentkeztél duális képzésre amikor elkezdted az egyetemet?

177. ábra - Duális képzésre jelentkezett alapszakos hallgatók aránya az egyetem 

elkezdése előtt (saját szerkesztés) 
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Összevetve az előző ábrával megállapítható, hogy míg az egyetem megkezdésekor 82%-a a 

hallgatóknak nem jelentkezett duális képzésre, addig az egyetem megkezdése után 76%-uk már 

szeretne jelentkezni. Véleményem szerint elsősorban ennek az lehet az oka, hogy mikor 

belecsöppennek a kihívásokkal teli, teljesen új és eddig nem tapasztalt egyetemi életbe, nem 

tudják eldönteni és mérlegelni, hogy mik lesznek majd az elvárások és követelmények, nem 

akarják túlvállalni magukat. Azonban az első és a második félév teljesítése után sokkal 

tapasztaltabbak és megtudják állapítani, hogy mi az, ami belefér az idejükbe és mi az, ami nem. 

Ezt a feltételezést alátámasztja az is, hogy a kérdőívben megkérdezettek közül 1 kitöltő volt az, 

aki hagyta abba a duális képzést, ennek okaként a következőt jelölte meg: Nem volt egyértelmű 

számomra, hogy ez mivel jár, nem erre számítottam. Most nézzük meg, hogy a hallgatók milyen 

válaszokat adtak meg magyarázatként a kérdésre. 

Akik igennel válaszoltak, többek között ezzel indokolták válaszukat: 

 „Igen, mert sokkal jobban motiválna az adott szak elvégzésében és munkatapasztalatot 

is szerezhetnék.” 

 „Eredetileg azért nem jelentkeztem, mert a nem volt a lakóhelyemhez kényelmesen 

elérhető távolságban levő cég, amelyhez jelentkezhettem volna. Ha lenne/lett volna 

ilyen cég, akkor jelentkeznék, ugyanis szerintem egy jó lehetőség, hogy az ember már 

az egyetemi évei alatt munkatapasztalatot szerezhet a szakához kapcsolódóan.” 

  

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Igen

Nem

76%; 38

24%; 12

Ha most kezdenéd az egyetemet, jelentkeznél duális hallgatónak?

178. ábra – Duális képzésre jelentkezni vágyó alapszakos hallgatók aránya az egyetem 

elkezdése után (saját szerkesztés) 



  

 

1079 

 

 „Igen, jelentkeznék. Most már jobban kiforrottnak látom a dolgot, a cégek 

felkészültebben várják azokat a hallgatókat, akik a duális képzést választják. Emellett 

nagyobb a választék is, nagy eséllyel mindenki talál olyan céget, melynek tevékenységi 

körét szimpatikusnak találja.” 

 „Igen, mivel kiváló lehetőség tapasztalatszerzésnek még egyetemi évek alatt. Valamint 

lehetőség nyílhat diploma után egy szabad állásra az adott cégnél.” 

 „Igen, sokkal nagyobb tapasztalatot tudnék szerezni, mint így. Viszont az sokkal 

nehezebb hogy tanulmányaim mellett dolgoznom is kell. De mindenkepp duális 

képzésre mennék.” 

 „Igen, mert egy remek tapasztalatszerzési lehetőségnek tartom és ez előnyt is jelenthet 

az egyetem utáni elhelyezkedésben.” 

 „Jelentkeznék, mert ezzel biztosítom magamnak a tapasztalatszerzést az egyetemi 

tanulmányaim mellett, és mindenképpen olyan munkát kapok, ami kapcsolódik a 

tanulmányaimhoz.” 

 „Igen, sokkal jobban belelátnék a gyakorlati munka részébe annak, amit tanulok.” 

Akik nemmel válaszoltak, többek között ezzel indokolták válaszukat: 

 „Nem érzem hasznát az egyetem elvégezése során.” 

 „Nem jelentkeznék, jónak találom a hagyományos tanrendű nappali oktatást.” 

 „Nem, mert túl sok szabadidőt vesz el, amit tanulásra/pihenésre tudnék eltölteni, 

továbbá nem én osztom be, hogy mikor megyek és mikor nem (pl. vizsgaidőszakban is 

menni kell, emiatt nehezebb a felkészülés).” 

 „Nem, az elköteleződés miatt.” 

 „Nem jelentkeznék, mert úgy érzem nem tudnék egyszerre az egyetemre és a munkára 

is koncentrálni.” 
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Ugyanezt a kérdést feltettem a duális hallgatóknak is (179. ábra), mert érdekelt, hogy ők hogyan 

vélekednek arról, hogyha most kezdenék az egyetemet újra jelentkeznének-e duális képzésre. 

Úgy gondolom a válaszok alapján kijelenthető, hogy a megkérdezettek 80%-a nem bánta meg 

a duális képzést, mivel ha tehetnék, újra jelentkeznének. 

Az Oktatási vezető és a Duális Képzési Központ vezető eltérően vélekedett arról, hogy évről 

évre vajon nő-e a jelentkezők száma vagy csökken. Valószínűleg azért, mert a duális képzés 

két különböző oldalán szerepelnek (vállalati – egyetemi). Az Oktatási vezető szerint egyre 

jobban ismert a duális képzés fogalma a tanulók körében, a leendő hallgatók látják és értik 

ennek a hasznosságát. Ez is az egyik meghatározó oka lehet a növekvő jelentkezéseknek, 

amelyet évről évre tapasztalnak. Komoly orientációs és promóciós tevékenységet folytat a 

vállalatuk annak érdekében, hogy mindnél több középiskolába eljussanak és megismertessék a 

tanulókat ezzel a lehetőséggel. Az növekvő tendencia alól kivétel volt a 2020-as év. A COVID 

járvány hatása a jelentkezők létszámán is meglátszott. Ezen kívül a vezető szerint befolyásolta 

a jelentkezéseket a szigorított szabályozás is a felvetéli eljárásban, sajnos nem mindenki ugrotta 

meg az emelt szintű érettségi követelményeit. A Duális Képzési Központ vezető véleménye 

alapján a jelentkezők száma évről évre csökken. Ennek oka, hogy jó az egyetem PR 

tevékenysége, mert a Pannon Egyetem által kiállított diploma sokat ér a piacon. A csökkenő 

tendencia másik magyarázata, hogy alapvetően mérnököket keresnek a partnerek, és GTK-n 

pedig a legtöbb a hallgató költségtérítéses, így utánuk nem jár a szakképzési térítési díj. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Igen

Nem

Nem tudom

80%; 41

8%; 4

12%; 6

Mit gondolsz, ha most kezdenéd az egyetemet, ismét jelentkeznél 

duális hallgatónak?

179. ábra - Duális hallgatók jelenlegi véleménye a képzésre való 

jelentkezésről (saját szerkesztés) 
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Habár egyre népszerűbb és elterjedtebb a cégek körében a duális képzés, az alapszakos 

hallgatók 90%-a mégis úgy gondolja, hogy több partnercégre lenne szükség az egyetemeken. 

Ezzel összefüggésben kíváncsi voltam arra is, hogy hogy érzik ezek a hallgatók, alapszakosként 

mennyit tudnak szakmailag fejlődi csupán egyetemi környezetben, a következő (180. ábra) 

eredmény rajzolódott ki: 

Az eredményből látható, hogy a legtöbben csak részben gondolják úgy, hogy az egyetemi 

környezet elegendő arra, hogy szakmai tapasztalatot szerezzenek. Csupán 4 fő szerint van erre 

lehetőség az órai kereteken belül és 14 fő gondolta úgy, hogy nem igazán tud fejlődni az 

egyetemi keretek között. 

Duális hallgatók esetén a megkérdezettek 86%-a (44 fő) gondolja úgy, hogy a képzés alatt sokat 

fejlődött szakmailag, 10% (5 fő) úgy érzi, hogy keveset tudott fejlődni, míg a megkérdezettek 

4%-a (2 fő) nem érzi úgy, hogy fejlődött volna. Az interjúztatottak közül mindenki úgy 

gondolta, hogy a duális képzés alatt a hallgatók sokat tudnak fejlődni, az Oktatási vezető 

hozzátette, hogy eltérő mértékben fejlődnek a különböző képzettségű és területű hallgatók.  

A Duális Képzési Központ vezetője is megerősítette ezt, továbbá az a tapasztalata, hogy a 

cégeknek rendkívül fontos az az érték, amit a fiatal megteremt. Bizonyította ezt a COVID-

helyzetben kialakult vállalati hozzáállás is, ugyanis ebben a vis maior helyzetben a 

gyártástámogató feladatok kerültek előtérbe, ennek köszönhetően 1 hallgatót sem rúgtak ki a 

duális képzésből a COVID alatt. 

Úgy gondolom, hogy a megfelelő partnercég kiválasztása fontos szerepet játszik a duális 

hallgatók életében (181. ábra), mivel az egyetem mellett ez lesz a másik hely, ahol az aktív 

idejük legnagyobb részét el fogják tölteni. A választási szempontokat a következő diagram 

szemlélteti: 

180. ábra - Szakmai fejlődés egyetemi környezetben alapszakosként (saját 

szerkesztés) 
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Igen, az órai kereteken belül van erre lehetőség

Részben

Nem igazán

8%; 4

64%; 32

28%; 14

Csupán egyetemi környezetben kellőképpen tudsz szakmailag fejlődni?
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A válaszadók közel azonos arányban szavaztak 3 válaszlehetőségre (nyílt napon érdeklődtem a 

cég munkavállalóitól, utánanéztem az interneten, ismerősök ajánlották), mégis a legtöbben az 

internetes utánajárást választották. Ami számomra meglepő volt, hogy a cégek közösségi oldala 

alapján egyetlen hallgató sem döntött. Egyéb válaszlehetőségként a következőket fogalmazták 

meg: 

 „Már jártam a cégnél középiskolai gyakorlaton.” 

 „Szakmai látogatás az iskolával.” 

 „Már előtte is dolgoztam itt.” 

 „Már itt dolgoztam előtte diákmunkán.” 

 „Régóta szoros kapcsolatot ápolok a céggel.” 

Ebből a néhány válaszból is leszűrhető, hogy nagyon fontos a hallgatók számára a cégeknél 

szerzett előzetes tapasztalat és közvetlen kapcsolat. 

Mivel a hallgatók megismerik a képzés keretein belül, hogy mivel fognak majd a későbbiekben 

foglalkozni és milyen feladatok és felelősségek tartoznak majd a jövőbeni munkakörükhöz, 

időben el tudják dönteni és rátudnak ébredni arra, hogy biztosan jó választásnak bizonyult-e 

számukra az adott szak. A válaszadók közül 45-en gondolták úgy, hogy a duális képzés 

megerősítette a választásukat, míg 6 személy esetében ez nem valósult meg. 

181. ábra - Cégválasztás szempontjai (saját szerkesztés) 
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Nehézségek, ahogy az élet minden területén a duális képzés esetén is jelentkeznek. Mindenki 

számára más jelent nehézséget, azonban 7 válaszlehetőség közül szerettem volna, ha 3-at 

megjelölnek a válaszadók, amelyet a leginkább nehézségnek gondolnak és élnek meg a képzés 

során. A 182. ábra segít ezt szemléltetni:  

A hallgatók számára a 3 legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy vizsgaidőszakban és évközi 

szünetekben is be kell járni dolgozni minden nap, úgy érzik, hogy nincs elég szabadidejük, 

valamint a határidők betartását/time managementet is olykor nehezítő körülménynek élik meg. 

Az összehasonlíthatóság érdekében megkérdeztem az interjúalanyokat is, hogy szerintük mit 

élnek meg nehézségként a diákok, ugyanis ők is a képzés érintettjei, csak más szempontból.  

A válaszokból kiderült, hogy meglepően jól ismerik a diákokat, ugyanis az előbb említett 

tényezők közül kettőt ők is ugyanúgy megjelöltek (vizsgaidőszakban és szünetekben be kell 

járni dolgozni minden nap, nincs elég szabadidejük), viszont harmadik tényezőként ők a 

„projektfeladat elkészítése az egyetemi teendők mellett” tették le voksukat. Azonban ha 

belegondolunk, ez a tényező szoros kapcsolatban áll a határidők betartásával/time 

managementtel. Az interjúalanyok egyébként egyöntetűen azt állították, hogy a hallgatók 

nagyon jól be tudtak illeszkedni az ottani csapatokba és hasznos tagjaivá váltak a szervezetnek. 

Fontosnak tartottam a nehézséget jelentő tényezők megismerését, azonban az interjúk során 

választ szerettem volna kapni arra is, hogy a legtöbben mi miatt hagyták abba a képzést, esetleg 

ennek oka-e a tényezők valamelyike. Az Oktatási vezető elmondás alapján a legtöbben a 

182. ábra - Duális képzésben résztvevők számára nehézséget jelentő 

tényezők (saját szerkesztés) 
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kilépettek közül nem csak a képzést, hanem az egyetemet is otthagyták. Rájöttek, hogy mást 

szeretnének tanulni, másképpen látják a jövőjüket. Szerinte ennek is megvan az előnye, mert 

ez is egyfajta tapasztalás, egy megvilágosodás, ami lehet, hogy a duális képzés nélkül nem 

sikerült volna. Vannak, akik nem tudják összehangolni a tanulmányi követelményeket a 

vállalati követelményekkel és ezáltal túlterheltek lesznek. Sokan egy-egy tantárgyi bukás miatt 

estek ki a rendszerből. A Duális Képzési Központ vezető véleménye nagyon hasonló, mint az 

Oktatási vezetőé, ugyanis szerinte a legfőbb ok az egyetemi tanulmányok sikeres teljesítésének 

hiánya. Az első 1-2 félév nehéz az egyetemen, emiatt a legtöbben nem tudják tartani a lépést. 

A nehézségekhez hozzájárulhat az is, hogy a hallgatók mennyire elégedettek a képzés néhány 

résztvevőjével kialakított kapcsolatukkal. Úgy gondolom, hogy egy jól kialakított, megfelelően 

ápolt és fenntartott kapcsolatrendszer hozzájárulhat a megkérdezettek által meghatározott 

nehézségek leküzdéséhez. A 183. ábra segítségével ismertetem a duális hallgatói 

elégedettséget: 

A legnagyobb elégedettség a kiválasztott mentornál és a munkatársaknál figyelhető meg, 

ugyanis mindegyik 32-32 „teljes mértékben elégedett vagyok” jelölést kapott. Második helyen 

a duális céget nevezhetjük meg, 28 jelöléssel, majd ezt követik a hallgatótársak 21 jelöléssel.  

A 13. diagramon látható, hogy egyedül az egyetem esetében nem teljes mértékű az elégedettség, 

itt a legtöbb jelölést az „elégedett vagyok” választási alternatíva kapta. Ezen kimutatás alapján 

183. ábra - Duális hallgatók elégedettsége (saját szerkesztés) 
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arra lehet következtetni, hogy a megkérdezettek jól érzik magukat a vállalati környezetben, és 

megfelelően be tudtak illeszkedni. 

Az eredményeket összesítve megállapítható tehát, hogy a duális hallgatók 49%-a teljes 

mértékben elégedett, míg 31%-a elégedett, 18%-a általában elégedett, és csupán 2% volt az, aki 

semennyire sem elégedett a választási alternatívák valamelyikével. 

Ahogy már az irodalmi részben is említettem, a motiváció egy összetett folyamat, mégis 

elengedhetetlen a sikerek elérése szempontjából. Érdekelt, hogy mi a hallgatók legfőbb 

motivációja. Értelemszerűen elérő motivációs tényezőket határoztam meg az alapszakosok és 

184. ábra - Duális hallgatói elégedettség összesítése (saját szerkesztés) 

185. ábra - Alapszakos hallgatók motivációja (saját szerkesztés) 
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a duális hallgatók tekintetében, majd ezeket a tényezőket rangsorolniuk kellett. A következő 

eredményeket hozta a felmérés az alapszakos hallgatók esetén (185. ábra):  

A fenti oszlopdiagramon látható a válaszadók motivációja relevancia szerint balról jobbra 

csökkenő sorrendben. A legmotiválóbb tényezőnek a szak iránti érdeklődés bizonyult, míg az 

utolsó helyre az ösztöndíjszerzési lehetőség került. 

A duális hallgatók megkérdezése során szerettem volna megvizsgálni, hogy a jelentkezéskor és 

a képzés elkezdése után/végzéskor változik-e a hallgatók motivációja. A következő 

eredményeket hozta a felmérés az ő esetükben (16. és 17. ábra):  
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186. ábra - Duális hallgatók motivációja a képzés elkezdése után/végzéskor (saját 
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A 16. és 17. ábrákon nem csak a relevancia értékei változtak, hanem a motivációk rangsora is 

felcserélődött. Az első három alternatíva esetén ugyan nem változott a rangsor (csak az 

értékek), viszont a diploma megszerzése utáni azonnali munkaszerződési lehetőség és a 

kapcsolati tőke azonos relevanciaszintre került, az utolsó helyen mindkét esetben a duális 

diploma szerzési lehetőség szerepel. 

Meg akartam győződni róla, hogy az Oktatási vezető, a Duális Képzési Központ vezető és a két 

vállalati mentor mennyire ismeri jól a hallgatók motivációit, ezért őket is megkértem, hogy 

rangsorolják a már előbb említett alternatívákat (18. és 19. ábra).  
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187. ábra - A duális hallgatók motivációja a jelentkezéskor (saját 

szerkesztés) 
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Az első esetben a munkaerőpiaci előny (ha leszámítjuk, hogy a kapcsolati tőkével azonos 

relevanciaszinten van) és a duális diploma szerzési lehetőség ugyanúgy került rangsorolásra az 

interjúztatottak által, azonban az utóbbi esetén nem láthatunk átfedést a két oszlopdiagram 

között. Meglepő, hogy míg a diákok számára a jelentkezéskor és a képzés elkezdése 

után/végzéskor is a legfontosabb a szakmai tapasztalat szerzési lehetőség, addig az 
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188. ábra - Duális hallgatók motivációja képzés elkezdése után/végzéskor az interjúalanyok szerint (saját 

szerkesztés) 
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interjúalanyok a pénzkereseti lehetőséget és az azonnali munkaszerződési lehetőséget 

gondolták számukra legfontosabbnak. 

Szerettem volna információt szerezni arról, hogy az interjúalanyok szerint mekkora előnyt 

jelent a munkaerőpiacon a duális tapasztalat, mivel ők már jó ideje résztvevői a 

munkaerőpiacnak és releváns tapasztalatokkal rendelkeznek. Az Oktatási vezető úgy gondolja, 

hogy hatalmas előnyre tesznek szert a hallgatók a duális tapasztalattal. Akit csak lehet ők is 

felvesznek a végzés után, de sajnos ez nem mindig csak a hallgatókon múlik, sokszor más 

körülmények nehezítik a további foglalkoztatást. A Duális Képzési Központ vezetője szerint a 

cégek pontosan tudják, hogy mit jelent a duális diploma, azaz az említett diplomát szerzett 

hallgatók a végzéskor már 3 és fél éves tapasztalattal rendelkeznek. Ez már egy releváns 

munkatapasztalatot jelent. Az alapszakosokkal szemben biztos, hogy nagyobb előnyben 

vannak. A cégekkel való beszélgetések során ezt már többször is megerősítették. A mentorok 

szerint mindenképpen nagy előnynek tekinthető a duális tapasztalat, pályakezdőként könnyebb 

így elhelyezkedni, mert egy interjún már tud szakmai dolgokról beszélni, be tudják mutatni a 

feladataikat és projektjeiket is. A végzéskor már több éves szakmai tapasztalat birtokában 

vannak. 

Egyik fő kutatási kérdésem az alapszakos és duális hallgatók teljesítményére vonatkozott, ezért 

a hallgatók tanulmányi eredményeinek átlaga alapján igyekeztem ezt megítélni. Az 

alapszakosok esetében ez az átlag 4,26 lett, míg a duális hallgatók esetén 4,11. Ennél a 

kérdésnél is fontosnak tartottam megismerni az Oktatási vezető és a Duális Képzési Központ 

vezető tapasztalatait, meglátásait is. Az Oktatási vezető elmondta, hogy formális jelentést nem 

kapnak az egyetemektől, viszont úgy értesülnek, hogy jobban teljesítenek a duális hallgatók. 

Határozottabbak, talpraesettebbek, „életképesebbek”. A Duális Képzési Központ vezetőjétől 

pedig azt tudtam meg, hogy régebben csináltattak egy felmérést, ahol a lemorzsolódásra voltak 

kíváncsiak. Ennek elkészültével kirajzolódott, hogy semmivel sem több a lemorzsolódás a 

duális hallgatók esetében, mint az alapszakosoknál. A hallgatókkal folytatott beszélgetések 

során megtudta, hogy a diákok hogy sokkal könnyebben megértik az egyetemi tananyagot, 

mivel már van az életből vett tapasztalatuk, így az életszerűbbé válik számukra, könnyebb az 

elsajátítása. Pozitívumként azt is kiemelte, hogy a cégen belül segítik a hallgatókat a tanulásban, 

felkészítik őket a vizsgákra, ha nehézségük van egy tantárggyal. 
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Legyen szó bármilyen hallgatóról, a diploma megszerzése után általában a következő lépcsőfok 

az életükben a munka világába történő belépés. Ahogy a világ fejlődik és változik, úgy 

változnak a munkáltatók elvárásai is. Napjainkban vajon melyik az a tényező, amely a hallgatók 

szerint a legfontosabb? Hasonló vélemények születtek (190. ábra), de kétség kívül az egyéb 

válaszlehetőségek mindegyikét is relevánsnak mondhatjuk. 

A legtöbb jelölés a szakmai tapasztalatra érkezett, második helyre a kapcsolati tőke, majd a 

harmadik helyre a nyelvtudás került. A szakmai tapasztalatot a duális képzésben résztvevő 

hallgatók 66%-a, míg az alapszakos hallgatók 74%-a gondolja a legfontosabb tényezőnek. Az 

interjúztatottak is jól ítélték meg a hallgatók gondolkozását, ugyanis 4-ből 3-an a szakmai 

tapasztalatot gondolták elsődlegesnek. A legkevésbé fontosnak az iskolai végzettséget tartották 

a megkérdezettek. 

  

190. ábra - Legfontosabbnak ítélt tényezők napjainkban egy munkahelyen (saját szerkesztés) 
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Az „egyéb” válaszlehetőség meghagyásával, további nagyon érdekes és helytálló meglátások 

születtek. Íme ezekből néhány: 

Duális képzésben résztvevő hallgató: 

 „Magabiztosság.” 

Alapszakos hallgatók: 

 „Attól függ milyen pozícióról van szó, de szerintem a nyelv és a szakmai tapasztalat a 

legfontosabb.” 

 „Alkalmazkodó képesség, csapatmunka és az adott munkakör minél gyorsabb 

elsajátítása.” 

A Duális Képzési Központ vezetője: 

 „ Az élmény. Olyan közegben érzik jól magukat a legtöbben, ahol a munka is élményt 

jelenthet. Fontos a feladat, amely kihívásokkal teli.” 
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Mivel az interjúztatottak közül már mindenki jó pár éve elhelyezkedett és sikeresen helyt áll a 

munka világában, szerettem volna megtudni, hogy ők hogyan látják, vajon tényleg az általam 

megjelölt válaszok a legfontosabbak? Véleményüket a 3. táblázatban foglaltam össze. 

Megkérdezett személy Vélemény 

Duális Képzési 

Központ vezető 

Az emberi kapcsolatok ápolása. Mindenki szívesebben dolgozik, 

jobb lesz a teljesítménye. Mivel az ember a napjának legtöbb 

részét a munkahelyen tölti. 

Oktatási Vezető 

Anyagi megbecsülés, juttatási rendszer. A fiatalabb generációnak 

nagyon fontos az anyagi megbecsülés. Úgy gondolja, hogy a mai 

fiatal generáció tagjai nem szeretnének várni arra, hogy évek 

teljenek el, mire feljebb kerülnek a ranglétrán és értékelhető 

fizetésük lesz. Talán türelmetlenebbek kissé, mint az idősebbek, 

kevésbe szeretnének „szamárlétrát mászni”. Ugyanakkor 

bátrabbak, jobban beleállnak a feladatokba is és jól terhelhetőek, 

ha látják a megtérülést. Sok minden, ami az idősebbeknél plusz, 

az náluk már alapkészség, például számítógépes ismertek, 

nyelvismeret. Tapasztalatai alapján azt látja, hogy nehezebben 

boldogulnak erősen tekintélyelvű, hierarchikus közegben a friss 

diplomások. Inkább a demokratikusabb, nyitottabb közeget 

kedvelik. A szabályokat rugalmasabban kezelik, ugyanakkor 

elfogadják, ha ők is úgy látják, hogy a szabályoknak van értelmük. 

Mentor 1 

A nyelvtudás a legfontosabb, mert ez már alapkövetelménynek 

számít egy nagyobb vállalatnál. Előny, ha valaki egy vagy több 

nyelvet beszél, ez gyakran már többet ér, mint a szakmai 

tapasztalat, mivel az utóbbit a munkahelyen el lehet sajátítani, a 

nyelvtudás elsajátítása pedig közel sem ilyen egyszerű. 

Mentor 2 

Nyelvtudás, mert ez a cégeknél már elvárásnak számít. Fontosabb, 

mint a szakmai tapasztalat. Fél siker, ha valaki jól el tudja adni 

magát, továbbá legyen magabiztos és jó kommunikációs 

készségekkel is rendelkezzen- 

67. táblázat - Legfontosabbnak ítélt tényezők napjainkban egy munkahelyen az interjúalanyok 

szerint (saját szerkesztés) 
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5 EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE 

Az előbbiekben bemutatott eredmények, valamint az általam megfogalmazott feltételezések 

összehasonlítása következik. 

A kutatás elején 3 felvetést fogalmaztam meg, ezek a következők voltak: 

 1. Feltételezés: A duális hallgatók elsődleges motivációja a jelentkezéskor a szakmai 

tapasztalat szerzési lehetőség, és ez a képzés elkezdése után/végzéskor sem változik. 

Úgy gondolom, hogy az alapszakos hallgatók esetében a diplomaszerzés a fő motivációs 

tényező.  

Első feltételezésem helytálló volt, ugyanis a legtöbb hallgató visszajelzése alapján az első és 

legfontosabb motivációs tényezőnek a szakmai tapasztalatszerzési lehetőség bizonyult, 

valamint ez nem változott az idő múlásával sem. A 16. és 17. ábra ezt szemléletesen bemutatja. 

A megkérdezett alapszakos hallgatók közül a legtöbbjüket az motiválta, hogy minél többet 

megtudjanak a választott szakról. Az általam említett tényező a második helyre került 0,1 

relevanciapont különbséggel, ezáltal ez a feltételezésem tévesnek bizonyult. Ennek 

szemléltetése a 185. ábra segítségével történt meg. 

 2 Feltételezés: A duális képzésben résztvevő hallgatók eredményesebben teljesítenek, 

mint az alapszakosok, és jelentős előnyhöz jutnak végzés után a munkaerőpiacon. 

Ezen feltételezésem részben bizonyult csak helytállónak. A hallgatói átlagok esetén kiderült, 

hogy az alapszakosok jobb tanulmányi eredményt értek el, mint a duális hallgatók. Az 

interjúztatottak szerint nem teljesítenek rosszabbul a duális hallgatók, sőt, sok esetben, még ha 

az átlaguk nem is jobb az is alapszakos társaiknál, sokkal könnyebben el tudják sajátítani a 

tananyagot, mivel már van az életből vett tapasztalatuk. A munkaerőpiaci előny esetén az 

interjúk során megkérdezett személyek mindegyike egyöntetűen úgy gondolta, hogy jelentős 

előnyhöz jutnak a duális diplomával rendelkező hallgatók. A képzést elkezdett hallgatók 

motivációjában is harmadik helyre került a „munkaerőpiaci előny szerzése az alapszakosokkal 

szemben” tényező (16. ábra). 
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 3. Feltételezés: A legfőbb ok, ami miatt a legtöbben abbahagyják a duális képzést, hogy 

nem bírják teljesíteni egyszerre az egyetemi és vállalati követelményeket. 

Nem lehet kijelenteni sem azt, hogy valós feltételezés, sem azt, hogy valótlan. Úgy gondolom, 

hogy ennek megállapításához további információra lenne szükségem, elsősorban olyanoktól, 

akik abbahagyták a képzést. Azonban a rendelkezésemre álló információk alapján az egyetemi 

tantárgyak sikertelen teljesítése okozza a legtöbb félbemaradt képzést, valamint vannak 

olyanok is, akik időközben rájöttek, hogy mégsem a számukra megfelelő szakot választották. 

Egyetlen válaszadó volt a kérdőívkitöltők között, aki abbahagyta a duális képzést, ő a következő 

okot jelölte meg: Nem volt egyértelmű számomra, hogy ez mivel jár, nem erre számítottam. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A kutatás célja az volt, hogy megismerjem a duális képzésben résztvevő hallgatók 

eredményességét és motivációit, valamint munkaerőpiaci helyzetét. Választ szerettem volna 

kapni arra is, hogy melyek azok a tényezők, amelyek nehézséget okoznak számukra és mi miatt 

hagyják abba a legtöbben a képzést. A kutatás során az előbb említett kutatási célok 

figyelembevételével több esetben is összehasonlító elemzést készítettem az alapszakos 

hallgatók, a duális képzésben résztvevő hallgatók és az interjúalanyok válaszainak tekintetében. 

A kutatás során kvalitatív és kvantitatív módszereket is egyaránt alkalmaztam, így kérdőíveket 

és interjúkat is készítettem. A válaszok sokszínűsége miatt több helyről és tapasztalatból 

származó információk birtokába jutottam. 

Meglepő eredményre jutottam a kérdőívek elemzése után, ugyanis kiderült, hogy az alapszakos 

válaszadók 100%-a hallott már a duális képzésről. Ez azt jelenti, hogy az egyetemeken 

megfelelő a kommunikáció és kellőképpen tájékoztatják a hallgatókat a felmerülő 

lehetőségekről. Az alapszakos hallgatók esetén az egyetem megkezdése után nagymértékben 

nőtt a duális képzésre jelentkezni vágyók száma (76%), pedig a képzés megkezdésekor 82%-

uk nem élt a lehetőséggel. A legfőbb indok a szakmai tapasztalat szerzési lehetőség volt az 

előbb említettek körében, akik viszont továbbra sem élnének a lehetőséggel, meg vannak 

elégedve a hagyományos oktatással és úgy érzik sok időt és energiát venne el tőlük. A duális 

képzésben résztvevők 80%-a újra jelentkezne, tehát a többség elégedettnek mondható. Ezt az 

elégedettségi felmérés eredménye is alátámasztotta. A legtöbb alapszakos hallgató szerint 

szükség lenne több duális partnercégre, ebből arra lehet következtetni, hogy sokan azért nem 

jelentkeztek duális képzésre, mert nem volt a lakóhelyükhöz közeli vállalat, ahol el tudtak volna 

helyezkedni. Természetesen ennek alátámasztására további kutatásra lenne szükség. Az 

alapszakos hallgatók úgy érzik, hogy csak részben tudnak szakmailag fejlődni csupán egyetemi 

környezetben, ami nem meglepő, hiszen az első évben szinte nem is tanulnak szakmai 

tárgyakat. Ezzel szemben a duális képzésben résztvevők 86%-a úgy érzi, hogy a képzés alatt 

sokat tudott szakmailag fejlődni. A következő, ami a válaszadás során meglepő eredményt 

hozott, hogy a duális hallgatók közül senki nem a közösségi oldal megtekintése alapján 

választotta ki a gyakorlati helyét, hanem a legtöbben az interneten néztek utána a cégnek. A 

válaszaikból továbbá kiderült az is, hogy néhányuknak korábban már volt kapcsolata a céggel, 

ezért is döntöttek mellette. A megkérdezett duális hallgatók közül a többség úgy érzi, hogy a 

képzés megerősítette őket abban, hogy jó szakot sikerült választaniuk. Az alapszakosok 

esetében a legfőbb motivációs tényezőnek az mondható, hogy érdekli őket a szak és minél 
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többet meg akarnak tudni róla. A duális hallgatók esetén pedig a szakmai tapasztalat szerzési 

lehetőség a motiváció legfőbb forrása, amely meglepő módon a képzés elkezdése 

után/végzéskor sem változik. Megvizsgáltam, hogy melyek azok a tényezők, amelyek 

nehézséget okoznak számukra. A legtöbb szavazatot a következők kapták: vizsgaidőszakban és 

szünetekben be kell járni dolgozni minden nap, nincs elég szabadidőm, határidők betartása/time 

management. A felmérésből kiderült, hogy az alapszakos hallgatók jobb tanulmányi eredményt 

produkálnak összességében, mint a duális hallgatók. A kérdőívet kitöltők szerint napjainkban 

egy munkahelyen a legfontosabbnak ítélt tényező a szakmai tapasztalat. 

Az interjúalanyok meglátásai, véleményei és a tőlük begyűjtött információk következnek. 

Meglepőek voltak az Oktatási vezető és a Duális Képzési Központ vezető által említett adatok. 

Nagyon sok hallgatóval kell foglalkozniuk, valamint nagyon széleskörű választási lehetőség áll 

a hallgatók rendelkezésére a duális képzési szak kiválasztását illetően. A mentorok 

hallgatókhoz való pozitív hozzáállásáról szereztem tanúbizonyságot a kutatás során. 

Megtudtam tőlük, hogy a hallgatóik már tudják őket helyettesíteni, és rendkívül jól tudnak 

együtt dolgozni. A megkérdezettek mindegyike jó lehetőségnek tartja a duális képzést és úgy 

gondolják, hogy a hallgatók sokat tudnak fejlődni a képzés keretein belül. A jelentkezők 

számának évről évre történő változása esetén ellentétet figyelhettem meg az Oktatási vezető és 

a Duális Képzési Központ vezető véleménye között, ugyanis míg az előbb említett vezető 

szerint nő a jelentkezők száma, úgy az utóbbi vezető tapasztalata alapján csökken. Meglepett, 

hogy az interjúalanyok mennyire jól ismerik, hogy a hallgatók számára mi jelenthet nehézséget, 

ugyanis a diákok által megjelöl három nehézséget jelentő tényező közül kettőt ők is ugyanúgy 

kiválasztottak. Az Oktatási vezetőtől és a Duális Képzési Központ vezetőtől megtudtam, hogy 

a legtöbben azért hagyják abba a duális képzést, mert nem tudják sikeresen teljesíteni az 

egyetem által támasztott követelményeket. A duális hallgatók motivációja esetén már nem 

ismerték annyira jól a hallgatói véleményt, ugyanis míg a diákok számára a jelentkezéskor és a 

képzés elkezdése után/végzéskor is a legfontosabb a szakmai tapasztalat szerzési lehetőség, 

addig az interjúalanyok a pénzkereseti lehetőséget és az azonnali munkaszerződési lehetőséget 

gondolták számukra legfontosabbnak. A munkaerőpiaci előny tekintetében mindenki 

egyetértett azzal, hogy hatalmas előnnyel jár a duális diploma megszerzése. Habár az 

alapszakos hallgatók tanulmányi átlaga összességében jobb lett, mint a duális hallgatóké, az 

Oktatási vezető és a Duális Képzési Központ vezető szerint nem tapasztalható jelentős 

különbség a két hallgatói csoport között. Azonban megemlítették, hogy mivel a duális hallgatók 

már rendelkeznek szakmai tapasztalattal, a visszajelzéseik alapján könnyebben el tudják 

sajátítani az egyetemi tananyagot. Az Oktatási vezető határozottabbnak és talpraesettebbnek 
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tartja a duális hallgatókat, mint az alapszakosokat. A hallgatók által legfontosabbnak ítélt 

tényezők közül ők is a szakmai tapasztalatot választották, azonban egyéb tényezőként 

megemlítette egyikőjük az élmény fontosságát is. Saját véleményüket is kifejtették arról, hogy 

napjainkban mi a legfontosabb tényező egy munkahelyen. Itt megjelentek például az emberi 

kapcsolatok, az anyagi megbecsülés, a nyelvtudás és magabiztosság is. 

Azon kutatási eredmények esetén, ahol nem születtek egyértelmű magyarázatok, további 

megkérdezés és utánajárás lenne szükséges. 

A kutatási eredmények hasznosak lehetnek mind az egyetemek, mind a vállalatok számára, 

ugyanis használható információkra tehetnek szert általa. Megérthetik a hallgatók motivációit, 

véleményeit, meglátásait. Ezek alapján akcióterveket dolgozhatnak ki a minél eredményesebb 

és hatékonyabb működés érdekében. 
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MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet 

Duális hallgatók kérdőíve: 

1. Melyik egyetemen tanulsz? 

2. Milyen szakon tanulsz az egyetemen? 

3. Melyik évben jelentkeztél duális képzésre? 

4. Mióta veszel részt duális képzésben? 

 1 éve 

 2 éve 

 3 éve 

5. Mi volt a legfőbb szempont, ami alapján kiválasztottad a céget ahol dolgozol? 

 Nyílt napon érdeklődtem a cég munkavállalóitól 

 Utánanéztem az interneten 

 A közösségi oldalon megnéztem a cég oldalát 

 Ismerősök ajánlották 

 Egyéb 

6. Mi motivált a legjobban amikor jelentkeztél? Kérlek, rendezd 1-től 6-ig fontossági 

sorrendbe. (1-es a legfontosabb, 6-os a legkevésbé fontos) 

 Szakmai tapasztalat szerzési lehetőség 

 Pénzkereseti lehetőség, nagyobb függetlenség a szülőktől 

 Kapcsolati tőke szerzése 

 Duális diploma szerzési lehetőség 

 Munkaerőpiaci előny szerzése az alapszakosokkal szemben 

 A diploma megszerzése után azonnali munkaszerződési lehetőség a duális 

céggel 
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7. Mi motivál a legjobban jelenleg? Kérlek, rendezd 1-től 6-ig fontossági sorrendbe. (1-es 

a legfontosabb, 6-os a legkevésbé fontos) 

 Szakmai tapasztalat szerzési lehetőség 

 Pénzkereseti lehetőség, nagyobb függetlenség a szülőktől 

 Kapcsolati tőke szerzése 

 Duális diploma szerzési lehetőség 

 Munkaerőpiaci előny szerzése az alapszakosokkal szemben 

 A diploma megszerzése után azonnali munkaszerződési lehetőség a duális 

céggel 

8. Mit gondolsz, ha most kezdenéd az egyetemet, ismét jelentkeznél duális hallgatónak? 

 Igen 

 Nem 

 Nem tudom 

9. Mi okoz nehézséget számodra duális hallgatóként? Jelöld meg a 3 legnehezebb dolgot! 

 Határidők betartása/time management 

 Vizsgaidőszakban és szünetekben be kell járni dolgozni minden nap 

 Nincs elég szabadidőm 

 Projektfeladat elkészítése az egyetemi teendők mellett 

 Nehezen találom meg a közös hangot a kollégákkal 

 Néha túl sokat várnak el tőlem a munkahelyen 

 Nehezen illeszkedek be egy új környezetbe 

10. A duális képzés megerősített abban, hogy számodra megfelelő szakot választottál? 

 Igen 

 Nem 

11. Hogy érzed, szakmailag mennyit fejlődtél? 

 Sokat 

 Keveset 

 Nem érzem úgy, hogy fejlődtem 

 

12. Mennyire vagy elégedett a következőkkel? (1 - Semennyire, 2 - Általában elégedett 

vagyok, 3 - Elégedett vagyok, 4 - Teljes mértékben elégedett vagyok) 

 Kiválasztott mentor 

 Duális cég 
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 Egyetem 

 Munkatársak 

 Hallgatótársak 

13. Szerinted mi a legfontosabb napjainkban egy munkahelyen? 

 Szakmai tapasztalat 

 Iskolai végzettség 

 Kapcsolati tőke 

 Nyelvtudás 

 Egyéb 

14. Milyen lett az utolsó félévi átlagod? (Súlyozott átlag) 
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Alapszakos hallgatók kérdőíve: 

1. Melyik egyetemen tanulsz? 

2. Milyen szakon tanulsz az egyetemen? 

3. Mi motivált téged leginkább, amikor jelentkeztél az egyetemre? Kérlek, rendezd 1-től 

6-ig fontossági sorrendbe. (1-es a legfontosabb, 6-os a legkevésbé fontos) 

 Érdekelt a szak és minél többet akartam megtudni róla 

 Az egyetemi élet 

 Diplomaszerzés 

 Ösztöndíj szerzési lehetőség 

 Szerettem volna, hogy büszke legyen rám a családom/barátaim 

 Jövőben magasabb fizetés diplomaszerzés után 

4. Hallottál már a duális képzési lehetőségről? 

 Igen 

 Nem 

5. Jelentkeztél duális képzésre amikor elkezdted az egyetemet? 

 Igen, de nem vettek fel 

 Igen, de abbahagytam 

 Nem jelentkeztem 

6. Miért hagytad abba a duális képzést? 

 Nem releváns kérdés az esetemben 

 Úgy éreztem, hogy nincs elég szabadidőm 

 Rájöttem, hogy mégsem ezzel szeretnék foglalkozni 

 Túlterheltnek éreztem magam 

 Nem jöttem ki jól a munkatársaimmal 

 Nem volt egyértelmű számomra, hogy ez mivel jár, nem erre számítottam 

 Egyéb 

7. Szerinted több cégre lenne szükség az egyes szakokon? 

 Igen 

 Nem 

8. Mit gondolsz, ha most kezdenéd az egyetemet, jelentkeznél duális hallgatónak? Ha igen, 

miért? Ha nem, miért nem? 

9. Hogy érzed csupán egyetemi környezetben kellőképpen tudsz szakmailag fejlődni? 
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 Igen, az órai kereteken belül van erre lehetőség 

 Részben 

 Nem igazán 

10. Szerinted mi a legfontosabb napjainkban egy munkahelyen? 

 Szakmai tapasztalat 

 Iskolai végzettség 

 Kapcsolati tőke 

 Nyelvtudás 

 Egyéb 

11. Milyen lett az utolsó félévi tanulmányi átlagod? (Súlyozott átlag) 
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2. számú melléklet 

Oktatási vezető interjúkérdései: 

1. Mióta van a cégnél duális képzési lehetőség? Azóta hány hallgató szerzett duális 

diplomát? 

2. Mi a legfőbb előnye a cég szempontjából a duális képzésnek? (Kérem, jelölje meg  

X-el.) Miért? 

 Hallgatók képzése a cég igényeihez 

mérten történik 

 Több területre kiterjeszthető 

 
A végzés után már nem kell időt 

fordítani a beillesztésre és a legtöbb 

továbbképzésre 

 Hatékonyság és elköteleződés növelése 

 Állami támogatások és kedvezmények 

 
Partnerszervezeti kapcsolat az 

egyetemekkel 

3. Hány egyetemmel működik együtt a cég? 

4. Hány duális hallgatót foglalkoztat jelenleg a cég és ők milyen szakos hallgatók? 

5. Mi a tapasztalat, évről évre nő a jelentkezők száma vagy csökken? (Kérem, jelölje meg 

X-el.) 

Nő Stagnál Csökken 

   

Ennek mi lehet az oka? 
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6. Ön szerint mi motiválja legjobban a hallgatókat, amikor jelentkeznek, és amikor 

elkezdik a képzést/végeznek? Kérem, rendezze 1-től 6-ig fontossági sorrendbe. (1-es 

a legfontosabb, 6-os a legkevésbé fontos) 

Jelentkezéskor 
Képzés elkezdése 

után/végzéskor 
 

  Szakmai tapasztalat szerzési 

lehetőség 

  Pénzkereseti lehetőség, 

nagyobb függetlenség a 

szülőktől 

  Kapcsolati tőke szerzése 

  Duális diploma szerzési 

lehetőség 

  Munkaerőpiaci előny szerzése 

az alapszakosokkal szemben 

  A diploma megszerzése után 

azonnali munkaszerződési 

lehetőség a duális céggel 

7. Szakmailag mennyit tudnak fejlődni a hallgatók ezen oktatás keretein belül? (Kérem, 

aláhúzással jelölje.) 

 Sokat 

 Keveset 

 Annyit, mint az iskolában 

Ez területenként eltérő lehet? 

8. A tapasztalatok alapján mennyire tudnak beilleszkedni a hallgatók egy vállalati 

környezetbe? 
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9. Ön szerint mi okoz nehézséget a képzés során a hallgatóknak? (Kérem, jelöljön meg 

aláhúzással 3 dolgot.) 

 Határidők betartása/time management 

 Vizsgaidőszakban és szünetekben be kell járni dolgozni minden nap 

 Nincs elég szabadidőjük 

 Projektfeladat elkészítése az egyetemi teendők mellett 

 Nehezen találják meg a közös hangot a kollégákkal 

 Néha túl sokat várnak el tőlük a munkahelyen 

 Nehezen illeszkednek be egy új környezetbe 

10. Ön szerint eredményesebben teljesítenek a duális hallgatók az alapszakosokkal 

szemben? Az egyetem küld erről valamilyen visszajelzést? 

11. Mekkora előnyt jelent a munkaerőpiacon a duális tapasztalat? A cégen belül azonnal 

kaphatnak szerződési ajánlatot a duális hallgatók diplomaszerzés után? 

12. A visszajelzések alapján mi volt az az ok, ami miatt a legtöbben abbahagyták a képzést? 

13. Mit gondol, a hallgatók szerint napjainkban mi a legfontosabb egy munkahelyen? 

(Kérem, jelölje aláhúzással.) 

 Szakmai tapasztalat 

 Iskolai végzettség 

 Kapcsolati tőke 

 Nyelvtudás 

Ön szerint mi a legfontosabb ezek közül és miért? 
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Duális Képzési Központ vezető interjúkérdései: 

1. Mióta van az egyetemen duális képzési lehetőség? Azóta hány hallgató szerzett duális 

diplomát? 

2. Mi a legfőbb előnye az egyetem szempontjából a duális képzésnek? (Kérem, jelölje meg  

X-el.) Miért? 

 Partnerszervezeti kapcsolatok kialakítása 

és ápolása 

 
Képzett szakemberek biztosítása a 

munkaerőpiac számára 

 
A felvételi előtt álló diákok számára 

fontos lehet, hogy az egyetem 

rendelkezzen duális partnercégekkel 

 Több kar és szak együttes bevonása 

 Oktatók és oktatási technikák fejlődése 

3. Hány céggel működik együtt az egyetem? 

4. Hány hallgató vesz részt jelenleg duális képzésben és ők milyen szakos hallgatók? 

5. Mi a tapasztalat, évről évre nő a jelentkezők száma vagy csökken? (Kérem, jelölje meg 

X-el.) 

Nő Stagnál Csökken 

   

Ennek mi lehet az oka?  
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6. Ön szerint mi motiválja legjobban a hallgatókat, amikor jelentkeznek, és amikor 

elkezdik a képzést/végeznek? Kérem, rendezze 1-től 6-ig fontossági sorrendbe. (1-es 

a legfontosabb, 6-os a legkevésbé fontos) 

Jelentkezéskor 
Képzés elkezdése 

után/végzéskor 
 

  Szakmai tapasztalat szerzési 

lehetőség 

  Pénzkereseti lehetőség, 

nagyobb függetlenség a 

szülőktől 

  Kapcsolati tőke szerzése 

  Duális diploma szerzési 

lehetőség 

  Munkaerőpiaci előny szerzése 

az alapszakosokkal szemben 

  A diploma megszerzése után 

azonnali munkaszerződési 

lehetőség a duális céggel 

7. Ön szerint szakmailag mennyit tudnak fejlődni a hallgatók ezen oktatás keretein belül? 

Van ezzel kapcsolatban valamilyen tapasztalata? (Kérem, aláhúzással jelölje.) 

 Sokat 

 Keveset 

 Annyit, mint az iskolában 

8. Ön szerint mi okoz nehézséget a képzés során a hallgatóknak? (Kérem, jelöljön meg 

aláhúzással 3 dolgot.) 

 Határidők betartása/time management 

 Vizsgaidőszakban és szünetekben be kell járni dolgozni minden nap 

 Nincs elég szabadidejük 

 Projektfeladat elkészítése az egyetemi teendők mellett 

 Nehezen találják meg a közös hangot a kollégákkal 

 Néha túl sokat várnak el tőlük a munkahelyen 

 Nehezen illeszkednek be egy új környezetbe 
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9. Ön szerint eredményesebben teljesítenek a duális hallgatók az alapszakosokkal 

szemben? Van ezzel kapcsolatban valamilyen kimutatás vagy adat? 

10. Mekkora előnyt jelent a munkaerőpiacon a duális tapasztalat? Mik a visszajelzések a 

duális partnercégek részéről? 

11. A visszajelzések alapján mi volt az az ok, ami miatt a legtöbben abbahagyták a képzést? 

12. Mit gondol, a hallgatók szerint napjainkban mi a legfontosabb egy munkahelyen? 

(Kérem, jelölje aláhúzással.) 

 Szakmai tapasztalat 

 Iskolai végzettség 

 Kapcsolati tőke 

 Nyelvtudás 

Ön szerint mi a legfontosabb ezek közül és miért? Van esetleg valamilyen egyéb 

javaslata? 

  



  

 

1112 

 

Vállalati Mentorok interjúkérdései: 

1. Mióta van mentorált hallgatója? 

2. Miért jelentkezett mentornak? 

3. Eddig hány hallgatónál vállalt mentorálást? 

4. Mi a legfőbb előnye a cég szempontjából a duális képzésnek? (Kérem, jelölje meg  

X-el.) Miért? 

 Hallgatók képzése a cég igényeihez 

mérten történik 

 Több területre kiterjeszthető 

 
A végzés után már nem kell időt 

fordítani a beillesztésre és a legtöbb 

továbbképzésre 

 Hatékonyság és elköteleződés növelése 

 Állami támogatások és kedvezmények 

 
Partnerszervezeti kapcsolat az 

egyetemekkel 

5. Önnek, mint mentornak milyen előnyökkel és hátrányokkal jár, hogy van egy 

mentorálltja? 
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6. Ön szerint mi motiválja legjobban a hallgatókat, amikor jelentkeznek, és amikor 

elkezdik a képzést/végeznek? Kérem, rendezze 1-től 6-ig fontossági sorrendbe. (1-es a 

legfontosabb, 6-os a legkevésbé fontos) 

Jelentkezéskor 
Képzés elkezdése 

után/végzéskor 
 

  Szakmai tapasztalat szerzési 

lehetőség 

  Pénzkereseti lehetőség, 

nagyobb függetlenség a 

szülőktől 

  Kapcsolati tőke szerzése 

  Duális diploma szerzési 

lehetőség 

  Munkaerőpiaci előny szerzése 

az alapszakosokkal szemben 

  A diploma megszerzése után 

azonnali munkaszerződési 

lehetőség a duális céggel 

7. Szakmailag mennyit tudnak fejlődni a hallgatók ezen oktatás keretein belül? (Kérem, 

aláhúzással jelölje.) 

 Sokat 

 Keveset 

 Annyit, mint az iskolában 

8. Ön szerint mi okoz nehézséget a képzés során a hallgatóknak? (Kérem, jelöljön meg 

aláhúzással 3 dolgot.) 

 Határidők betartása/time management 

 Vizsgaidőszakban és szünetekben be kell járni dolgozni minden nap 

 Nincs elég szabadidőjük 

 Projektfeladat elkészítése az egyetemi teendők mellett 

 Nehezen találják meg a közös hangot a kollégákkal 

 Néha túl sokat várnak el tőlük a munkahelyen 

 Nehezen illeszkednek be egy új környezetbe 
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9. Hogy látja, mennyire tudott beilleszkedni a hallgatója a vállalati környezetbe? Milyen a 

kapcsolata a kollégákkal? 

10. Ön szerint mekkora előnyt jelent a munkaerőpiacon a duális tapasztalat? 

11. Mit gondol, a hallgatók szerint napjainkban mi a legfontosabb egy munkahelyen? 

(Kérem, jelölje aláhúzással.) 

 Szakmai tapasztalat 

 Iskolai végzettség 

 Kapcsolati tőke 

 Nyelvtudás 

Ön szerint mi a legfontosabb ezek közül és miért? 

12. Ha újra egyetemista lenne és lenne lehetősége duális képzésre jelentkezni, élne a 

lehetőséggel? 
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KIVONAT 
 

Mindennapjaink során egyre nagyobb szerepet tölt be a fenntarthatóság, hiszen környezetünk 

romló állapota változtatásra hívja fel figyelmünket. Korunk egyik környezetszennyező 

komponense a turizmus, azonban ennek mérséklésére számtalan lehetőség adott. 

Az Európa Kulturális Fővárosa címet Veszprém és a Balaton térség viselheti a 2023-as évben, 

mely erősen hatással lesz Veszprém jövőjére, mind fejlettség, mind ismertség, de a környezeti 

kihívások és hatások terén is, hiszen egy ekkora volumenű program által magas 

vendégforgalmat feltételezhetünk az elkövetkezendő években. A program számos kulturális 

rendezvény, infrastrukturális fejlesztés megvalósítását tervezi, így azok kivitelezése sem 

mindegy, hogy mekkora szennyezéssel jár, azonban a veszprémi program egyik fő célkitűzése 

a fenntarthatóság. 

Kutatásom alapvetően két pilléren nyugszik. Egyrészt a projekt fenntarthatóságért tett/tervezett 

lépéseit vizsgálom, melyhez interjút készítettem a projektben illetékes személyekkel. Célom 

volt különböző aspektusokból értelmezni a fenntarthatóság fogalomkörét. Kutatásom másik 

részében a veszprémi szálláshelyek fenntarthatóság irányába mutatott törekvéseket és azok 

mértékét tártam fel, kérdőíves módszerrel. 

Kutatásom alapján beigazolódott, hogy a Veszprém-Balaton2023 Európa Kulturális Fővárosa 

program prioritásként kezeli a fenntarthatóságot, különösen rendezvényei tekintetében. A 

felmérés során megkérdezett veszprémi szálláshelyek is törekvést mutatnak a környezeti 

fenntarthatóság irányába, ennek ellenére számos fejlesztendő területre derült fény. 

 

Kulcsszavak: fenntarthatóság, fenntartható turizmus, Európa Kulturális Fővárosa, Veszprém 



  

 

1118 

 

1. Bevezetés 

Helyi lakosként, turizmus szakos hallgatóként, és mint „fiatal felnőtt” egyaránt meghatározó 

számomra Veszprém jövője, hiszen rengeteg potenciál rejlik a városban, melyek 

megvalósítására remek lehetőségként szolgál az Európa Kulturális Fővárosa cím 

(továbbiakban EKF), amit 2023-ban Veszprém és a Balaton térség viselhet büszkén. 

Többek között azért is szerettem volna szakmai gyakorlatomat - a program 

megvalósításának érdekében létrejött szervezetnél - a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-nél 

tölteni, hogy betekintést nyerjek a projekt előkészületeibe, szervezési folyamataiba. 2020 

nyarán végzett munkám során alkalmam nyílt testközelből megismerni és megérteni a 

program jelentőségét céljain, törekvésein keresztül. 

Meglátásom szerint a Veszprémi-Balaton2023 Európa Kulturális Fővárosa program 

(továbbiakban veszprémi EKF program) meghatározó lesz nem csak a helyi lakosság, de a 

város ismertségének tekintetében is. Nem mindegy azonban, hogy milyen értékeket képvisel 

a program, milyen módon kerül kivitelezésre. Manapság egyre nagyobb figyelmet 

szentelünk a fenntarthatóságnak, már-már elengedhetetlen annak fontosságát hangsúlyozni. 

Így tesz a veszprémi Európa Kulturális Fővárosa program is, melynek egyik fő célkitűzése 

a fenntarthatóság: „olyan fejlesztéseket valósítunk meg, amik segítik a régió 

modernizációját, mindezt oly módon, hogy azok hosszú távon is a régió környezeti és 

gazdasági érdekeit szolgálják.” (www.veszprembalaton2023.hu) Témaválasztásomat 

Veszprém város szeretete és a kultúra iráni érdeklődésem indokolta. Úgy gondolom a 

program olyan értékeket képvisel, mellyel szakmailag érdemes és kell is foglalkozni. A 

fenntarthatóság környezeti, gazdasági és társadalmi vetületei, a fenntartható turizmus 

gondolata egyre nagyobb értéket képvisel napjainkban. Ebből kifolyólag határoztam úgy, 

hogy a Veszprém-Balaton2023 EKF program fenntarthatósági aspektusait vizsgálom, 

elemezem. 

Dolgozatomban a fenntartható turizmus és a veszprémi Európa Kulturális Fővárosa program 

kapcsolatát vizsgálom. Kíváncsi vagyok arra, hogy a veszprémi program és annak szervezői 

miként vélekednek a fenntarthatóságról? Az egész projekt milyen módon, milyen 

eszközökkel kíván megfelelni célkitűzéseinek? Felmérem továbbá, hogy a helyi szálláshely 

szolgáltatók miként viszonyulnak a programhoz, illetve működésük során mennyire 

törekednek a fenntarthatóságra? Célom annak megállapítása, hogy a veszprémi 

szálláshelyek milyen mértékben képesek kiszolgálni a veszprémi program törekvéseit? 

http://www.veszprembalaton2023.hu/
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2. FENNTARTHATÓ TURIZMUS VÁROSI TÉRBEN 

Napjainkban elengedhetetlen, hogy ne foglalkozzunk a fenntarthatóság gondolatával. 

Rohanó világunkban egyre fontosabb szerepet kap környezetünk megóvása. A turizmus, 

mint profitorientált tevékenység, nagyban hozzájárul Földünk állapotának romlásához, 

azonban a turizmusnak léteznek olyan ágazatai is, melyek ennek megcáfolására, 

minimalizálására törekednek. Ebben a fejezetben a fenntartható fejlődés, fenntartható 

turizmus fogalmi lehatárolásával kezdek, kitérek ez utóbbi gyakorlati kezdeményezéseire, 

majd a városi turizmus keresleti, kínálati elemeit ismertetem. 

2.1. Fenntartható fejlődés 

A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, mely biztosítja a jelen szükségleteinek kielégítését 

anélkül, hogy lehetetlenné tenné a jövő generációk szükségleteinek a kielégítését. 

Továbbfejlesztett definíció szerint a fenntartható fejlődés az emberi életminőség javulását 

jelenti úgy, hogy közben a támogató ökoszisztémák eltartóképességének határain belül 

maradunk (Kerekes, 2018). 

A fenntartható fejlődésnek három alappillére van: a környezet, gazdaság, valamint a 

társadalom. Ezen fogalmak szorosan összefüggnek egymással, és csak úgy tehetünk 

hatékony lépéseket, ha együtt elemezzük őket (1.ábra). Annak ellenére, hogy szorosan 

kapcsolódnak egymáshoz, értelmezésükben számos különbség van. (Happ, 2014) 

 

191. Fenntartható fejlődés 

Forrás: Happ (2014) alapján saját szerkesztés  

fenntartható 
fejlődés

környezet

társadalomgazdaság
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A fenntartható fejlődés, a fenntarthatóság olyan globális elv, amely kifejezi, hogy a 

fenntarthatóság pilléreiben felmerülő problémák önmagukban nem kezelhetők, hanem ezek 

megoldásához a gazdaság, a környezet és a társadalom dimenziójára is szükség van, 

pontosabban ezek együttműködésére. (Kozma, 2020) 

Az 1981-es Maniliai Nyilatkozatban emelték ki azt a problémát, hogy a turizmus pontosan 

azt a desztinációt károsítja, mely az utazást kiváltja, vagy kapcsolódik annak felkereséséhez. 

A dokumentumban hangsúlyozták, hogy a területrendezésnek fontos szerepe van annak 

érdekében, hogy a helyi értékek sértetlenül megmaradjanak. 

1985-ben fogalmazódott meg a szelíd turizmus elve, mely egy olyan személetmód, ami 

alacsony vendégforgalmat kíván, annak érdekében, hogy a turisták és helyi lakosság között 

kölcsönös megértés, kompromisszum alakuljon ki. Ezen elv a gyakorlatban azonban 

nehezen kivitelezhető, mert mindkét fél mást szeretne. A látogató szeretné magát felhőtlenül 

jól érezni, míg a helyiek szeretnének bevételhez jutni úgy, hogy a környezet se károsodjon. 

Később, a Gro Harlem Brundtland bizottság 1987-ben, Közös jövőnk címmel 

megfogalmazta a fenntartható fejlődés elvét. (Michalkó, 2012) 

A fenntartható fejlődés arra buzdít, hogy szükségleteinket igyekezzünk kevesebb anyag és 

energiafelhasználássál kielégíteni, minimalizáljuk termelőtevékenységünk szennyező 

hatásait. Az elv hamar visszhangra talált a fejlett társadalmakban, mert csökkenti a magas 

egy főre jutó fogyasztás miatt kialakult lelkiismeretfurdalást, másrészről a fajlagos 

felhasználások összehasonlítása miatt azt a felvetést erősíti, miszerint a fejlődő országok 

jelentik a legnagyobb veszélyt a környezetre. 

A fenntartható fejlődés és annak elvei a kedvezőtlen hatások lecsökkentésére kínálnak 

alternatívát: ezek betartása az egész emberiség számára hasznos. A fenntartható fejlődés a 

következő kilenc alapelvet foglalja magába. 

1. Figyelem és gondoskodás az életközösségekről 

2. Az ember életminőségének javítása 

3. A Föld életképességének és diverzitásának a megőrzése 

o Az életet támogató rendszerek megőrzése 

o A biodiverzitás megőrzése 

o A megújuló erőforrások folytonos felhasználhatóságának biztosítása 

4. A meg nem újuló erőforrások használatának minimalizálása 

5. A gazdaság és társadalom fejlődésének a Föld eltartóképessége által 

meghatározott kereteken belül kell maradnia 
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6. Meg kell változtatni az emberek attitűdjét és magatartását 

7. Lehetővé kell tenni, hogy a közösségek gondoskodjanak a saját 

környezetükről 

8. Biztosítani kell az integrált fejlődés és természetvédelem nemzeti kereteit 

9. Globális szövetséget kell létrehozni (Kerekes, 2018) 

Előzetes becslések szerint 2000 és 2030 között a világ népessége hozzávetőlegesen 2,5 

milliárddal nő, megduplázódik az élelmiszerigény, az energiafelhasználás és az ipari 

termelés háromszorosára nő, a fejlődő országokban pedig ezek ötszöröződésére lehet 

számítani. 2018-ban közel 7,6 milliárd a Föld népessége, míg 2000-ben körülbelül 6,1 

milliárd fő volt, tehát egyértelműen növekvő tendencia figyelhető meg. Ezen növekedés 

eredményezhet környezeti katasztrófát, ugyanakkor egy jobb környezet létrehozásának 

lehetőségét is. Megteremtheti a társadalom alapvető javakkal, egészséges vízzel, tiszta 

levegővel való ellátásának feltételeit. Az, hogy a gyakorlatban melyik lehetőség következik 

be, lényegében politikai döntések sokaságán múlik. (Kerekes, 2018) 

Húsz évvel ezelőtt, 2000. szeptemberében az ENSZ aláírta a Millenniumi Fejlesztési 

Célokat (továbbiakban MDGs), melyben a fenntartható fejlődés és a világ szegényeinek 

életmódbeli javítását tűzték ki célként. Nyolc kiemelt célt határoztak meg, melynek 

megvalósítására 15 évet határoztak meg (Balogh – Rohonyi, 2014). 

A célok a következők voltak: 

1. szélsőséges szegénység és éhínség felszámolása; 

2. mindenkire kiterjedő alapfokú oktatás biztosítása; 

3. nemek közti egyenlőség és a nők felemelkedésének előmozdítása; 

4. gyermekhalandóság csökkentése; 

5. az anyai egészségügy javítása; 

6. HIV/AIDS, a malária és más betegségek elleni küzdelem; 

7. környezeti fenntarthatóság biztosítása; 

8. globális partnerség kialakítása a fejlesztés érdekében 

A programot 2010-ben, magas szintű ENSZ fórumon értékelték. Az globálisan, 

regionálisan, nemzeti és helyi erőfeszítéseknek köszönhetően az MDGs célok nemcsak 

milliók életét mentették meg, de sokak életfeltételeit is javították. Az előrelépés eltérő 

mértékben valósult meg a különböző régiók, országok szempontjából. (Balogh – Rohonyi, 

2014) 

2012-ben, az ENSZ Rio+20 konferenciáján állapodtak meg a nemzetek abban, hogy az 

MDGs célok elérésén túl újabb fenntartható fejlődési célokat jelölnek ki, melynek hatására 
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2015-ben létrehozták az AGENDA 2030 programcsomagot. (Kozma, 2020) A program 

célja a szegénység leküzdése, az egyenlőtlenségek megszűntetése, valamint a Föld 

környezeti rendszerének megóvása. A keretrendszer alapját az MDGs, az ENSZ Rió+20 

konferencia, illetve 2002. évi Monterrey-i fejlesztésfinanszírozási konferencia képezi 

(Eurostat, 2013). A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó agendát a mindenki számára jobb és 

fenntartható jövő eléréséért alkották meg. A meghatározott 17 fenntarthatósági célt az 1. 

számú melléklet ismerteti. 2015 és 2030 között az MDGs célokon túl folytatni kell az ENSZ 

feladatát: a minden ember számára biztosított emberi jogokat és alapvető anyagi 

szükségleteket. (Kozma, 2020) 

2.2. Fenntartható turizmus 

A fenntartható turizmus a fenntartható fejlődés elvén alapul, mely szerint a kitűzött 

gazdasági növekedéssel kapcsolatos célokat összefüggéseiben kell vizsgálni, tehát 

figyelembe kell venni a környezeti és szociológiai hatásokat. (Brundtland-jelentés, 1987) 

Navarrete a következőket mondja a fenntartható turizmus kapcsán: „A fenntartható turizmus 

egyik legnagyobb kihívását annak eldöntése jelenti, hogy milyen mértékű környezeti és 

társadalmi stressz az, ami még elfogadható. Ezt a kérdést nem lehet értelmesen 

megválaszolni anélkül, hogy előbb a desztináció számára kívánatos fejlesztési célokat 

fogalmaznánk meg.” (Manuel- Navarrete, 2015) 

A már említett AGENDA 2030 keretrendszerhez kapcsolódóan, az 2017-es évet az ENSZ a 

fenntartható turizmus nemzetközi évének nyilvánította, melynek kapcsán az UNWTO által 

szervezett kampány a „Travel.Enjoy.Respect!” felhívást alkalmazta. A kampány fő üzenete, 

hogy „a megfelelő módon irányított és kezelt turizmus segít megőrizni a természeti és 

kulturális örökségeket, amelytől egyúttal függ is, erősíti a vendégfogadó közösségeket, 

kereskedelmi lehetőségeket generál, valamint elősegíti a békét és a kultúrák közötti 

megértést” (UNWTO, 2018). (Irimiás, et al., 2019) 

Az 2. ábra szemlélteti a fenntartható turizmus definícióját, mely „az az idegenforgalom, 

amely teljes mértékben figyelembe veszi a jelenlegi és jövőbeli gazdasági, társadalmi és 

környezeti hatásokat, valamint a turisták, az iparág, a környezet és a befogadó közösségek 

igényeit” (UNEP–WTO, 2005). 
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192. Fenntartható turizmus modellje 

Forrás: Saját szerkesztés az UNEP-WTO 2005-ben megfogalmazott definíciója alapján 

 

A fenntartható turizmus egyik legfontosabb alapelvei közé soroljuk az erőforrások 

fenntartható használatát, a hosszú távú szemléletet, a kulturális- társadalmi, valamint 

természeti értékek hosszú távú megőrzését. Alapelvek továbbá a károsanyag-kibocsátás, a 

hulladék, az anyag- és energiafelhasználás minimalizálása, a helyi közösségek érdekeinek 

figyelembevétele, valamint az érintettek bevonása már a tervezési folyamatokba is stb. 

(Irimiás, et al., 2019) 

A turizmus tekintetében fellelhető fenntarthatóság elengedhetetlen eleme a társadalom és az 

egyén magatartási szokásainak megváltoztatása, mely leginkább a fogyasztói viselkedésben 

jelenik meg, kiváltképp a helyi lakosság befolyásolhatja annak mechanikáját. Az egyik 

legnagyobb kihívást a szolgáltatók hozzáállása jelenti, hiszen alapvetően elsődleges céljuk 

a növekedés, profitszerzés, mely nem minden esetben jár együtt a fenntarthatóság 

szemléletmódjával. (Michalkó, 2012) 

A fenntartható turizmus keretében szót kell ejteni a turizmus egyik lényeges alapelvéről, a 

turizmus mindenkié (Tourism for all) elvről. Az UNWTO a Turizmus Globális Etikai 

Kódexében fogalmazza meg a turizmus ágazaton belüli esélyegyenlőség fontosságát, 

turizmushoz való jog elvét. A fogyatékkal élő személyek számára az igénybevehető 

szolgáltatások akadálymentessége jelenti az esélyegyenlőséget. Az akadálymentesség 

azonban a szokásostól eltérően is értelmezhető. Magyarországon a megkérdezettek az 

akadálymentesség fogalma alatt többnyire a fizikai korlátok csökkentését, megszüntetését 

értik, különösen építészeti megoldásokkal. Leszűkítve pedig kifejezettek a 

mozgáskorlátozottak közlekedési feltételeinek megteremtésére asszociálnak, azonban nem 

csak az ő mozgásukat korlátozhatják ezen akadályok. Szintén korlátozhatják az idősek, 
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babakocsival közlekedő kisgyermekes anyukák, családok, illetve akár az állapotos hölgyek 

mozgását is. (Farkas – Petykó, 2014) 

Az akadálymentesség kapcsán a hivatalos szervezetek pontosabban fogalmaznak: „Az 

akadálymentes turizmus a mindenki számára egyenlő módon elérhető turizmust jelenti, 

amely fizikai, illetve értelmi képességeiben akadályozottak számára is elérhetővé és 

élvezhetővé teszi az ép társadalom utazóinak kínált turisztikai szolgáltatásokat.” (MTÜ 

2017). Annak ellenére, hogy a hivatalos megfogalmazás törekszik formális leírást adni, az 

„ép társadalom” kifejezés miatt mégis megbotránkozást idézhet elő. Kifejezi az 

elkülönülést, mely érzékenyítheti a fogyatékossággal élőket, valamint a további érintetteket 

figyelmen kívül hagyja. (Farkas - Petykó, 2019) 

A fenntartható turizmus terén egyfajta kettősség figyelhető meg, hiszen vonzerőinket úgy kell 

megőriznünk a következő generációk számára, hogy közben az azokba befektető turisztikai 

cégek, vállalatok tőkéje kifizetődő, eredményes lenyen. Fontos, hogy a fenntartható turizmus 

hosszú távon ökológiailag elfogadható, pénzügyileg kivitelezhető, a helyi lakosság számára 

etikai és szociális szempontból is méltányos legyen. Remek példa az említettekre az 

ökoturizmus, mert egy olyan termék, mely egy az egyben helyezi a hangsúlyt a természeti és a 

kulturális értékek megőrzésére, ezáltal vonzó befektetést jelent a vállalkozók számára. 

(Michalkó, 2012) 

A turizmus globalizálódásának egyik kihatása, hogy a turisták olyan gazdaságilag 

elmaradottabb desztinációkra is elutaznak, melyeknek fő vonzerejüket az érintetlenségük 

jelenti. Ezen helyek gazdasága igényli, hogy minél jobban használják ki a terület adta 

bevételszerzési lehetőségeket, ugyanakkor a helyi értékeket védelmezzék, azok hiánytalanul 

megmaradjanak. Ez azonban nem mindig tud teljesülni, mert egy szegénységi szint alatt a 

fenntarthatóság egyfajta elérhetetlen luxussá változik. (Michalkó, 2012) 

Ehhez kapcsolódóan fontos kitérni arra, hogyan tudunk utazásaink során minél jobban 

odafigyelni a környezetünkre. A WTO „Felelősségteljes Turista és Utazó” címmel kiadott 

útmutatójában fogalmazza meg a szükséges lépeseket, melyek a következők: 

 Ismerkedjünk meg a sajátunktól eltérő kultúrákkal, hagyományokkal. Tiszteljük a 

különbségeket, a helyi lakosságot és az értékeiket. 

 Emberi jogok tiszteletben tartása. Más emberek bármely módon történő kihasználása 

ellentétben áll a turizmus céljaival (pl. szexualitás kihasználás). 
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 Kulturális értékek, erőforrások tisztelete: odafigyelni a művészeti, kulturális és 

régészeti örökségekre. 

 Tisztességes kereskedelem folytatása, valamint részesítsük előnyben a helyi 

termelőktől való vásárlást, mellyel a helyi gazdaságot támogatjuk. 

 Helyi törvények ismerete. 

 Természeti környezet megóvása, melyhez hozzátartozik a veszélyeztetett 

növényekből, állatokból készült termékek vásárlásának elkerülése. 

 Az utazást megelőzően tájékozódjunk a helyi aktuális helyzetről, konzuli 

szolgáltatásokról saját biztonságunk érdekében. Bővítsük ismereteinket a 

desztinációval kapcsolatban, hogy minél jobban megismerjük az ottani kultúrát, 

szokásokat, ezáltal elkerülhetjük a nem megfelelő viselkedést, mely a helyi lakosságot 

sértheti. (Happ, 2014) 

Fontos terjeszteni a felelősségteljes turizmust, tudatosítani a felelősségvállalás gondolatát a 

turizmus szereplőiben, mert a folyamatos, fenntarthatatlan növekedést csak saját tudatos 

viselkedésünk gátolhatja meg, alakíthatja egy fenntartható irányba. Napjainkban egyre több 

országban kezd népszerűvé válni ennek gondolata, azáltal, hogy az utazásszervezők olyan 

utazásokat szerveznek, melyek megegyeznek a felelősségteljes turizmus elvárásaival. (Happ, 

2014) 

A turisztikai vállalkozások esetében is üzleti szempontok figyelembevételével történik a 

fenntarthatótó elvek alkalmazása, melynek kapcsán három fő pontot említhetünk: 

1. Folyamatosan nő azon utazók száma, akiknek utazási döntésükben elsődleges 

fontosságú a fenntarthatóság. Ezt a kijelentést alátámasztja például a TripAdvisor egyik 

2012-es kutatása, melyben kiderült, hogy az USA és hét európai ország utazóinak 71%-

a az elkövetkező egy évben környezetbarát utazást tervez. Később, egy 2016-os 

nagymintás felmérés eredménye szerint, az amerikai utazók fele (60 millió fő) 

fenntartható működésű desztinációt választ utazási célpontjaként (Mandala Research 

2016).  

2. Másik fontos szempont a költségcsökkentés, mely szerint energiatakarékos 

intézkedésekkel hosszú távon csökkenthetők a vállalkozás működési költségei.  

3. Végül, de nem utolsó sorban, a jogi környezet várható változása, mert előreláthatóan 

szigorodni fog a szocio-(társadalmi), ökológiai helyzet romlása miatt. 
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A fentiek tükrében megállapítható, hogy a versenyképesség és fenntarthatóság nem zárja ki 

egymást. A turisztikai cégek és desztinációk versenyképességének, márkaértékének 

szempontjából a fenntartható működés egyre jelentősebb. (Gartner, 2014) 

Összegzésként elmondható, hogy a fenntartható turizmus kritériuma tehát a következő elemek 

gyakorlati alkalmazása (3. ábra). (Fazekas – Martonné Erdős, 2002) 

 

193. Fenntartható turizmus kritériumai 

Forrás: Országgyűlés Hivatala Infojegyzet 2017/41. alapján saját szerkesztés  

természeti erőforrások felelős használata

zaj-, a víz, és a légszennyezés határértékeinek betartatása

korszerű hulladékgazdálkodás

kulturális örökség védelme

szigorú földhasználati és építésügyi szabályozás

alternatív szállítási módok és tömegközlekedés támogatása

korszerű energiaellátás és megújuló energiaforrások használata

turisztikai munkahelyek minősége és tartóssága

környezettudatos oktatás

turisztikai célpontok természeti és kulturális integritásának megőrzése

turizmus integrált szervezése

viselkedési kódex turisták részére

turizmusszolgáltatók környezettudatos képzése

vendégfogadás minősége

szektoriális információcsere

környezetvédelmi díjak, ökocímkék alkalmazása

helyi gazdasági és társadalmi attrakciók támogatása: falusi turizmus, kézművesség, 
hagyományos gazdálkodás

környezetbarát idegenforgalmi formák (kerékpáros-, ökoturizmus) támogatása

szezonalitás csökkentése
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Számos gyakorlati kezdeményezés létezik napjainkban, (Turizmus Világnapja, EDEN projekt, 

Okos Turizmus Európai Fővárosa stb.) melyek a fenntarthatóság, felelősségvállalás 

fogalomkörére épülnek.  

 Kiemelhető példaként a Turizmus Világnapja (szeptember 27.), amit minden évben 

különböző témák keretében kerül „megrendezésre”. Cél az adott év során kiemelt 

figyelmet fordítani az adott címszóra a turizmus szakmán belül. Először az 1980-ban, 

a turizmus hozzájárulása volt a kulturális örökség megőrzéséhez, valamint békéhez, 

kölcsönös megértéshez. Ezt követően a fenntarthatóság számos témákban 

visszaköszönt, melyet az 1. táblázat szemléltet. 

1983 „Az utazás és nyaralás mindenki joga, de 

egyben kötelezettség is” 

 

1993 
„A turizmus fejlesztése és a 

környezetvédelem: egy tartós harmónia 

felé” 

1997 

„Turizmus: a huszonegyedik század vezető 

tevékenysége a munkahelyteremtés és a 

környezetvédelem területén” 

 

2002 „Ökoturizmus, a fenntartható fejlődés 

kulcsa” 

2012 „Turizmus és energetikai fenntarthatóság” 

2013 „Turizmus és víz: közös jövőnk védelme” 

2017 „Fenntartható turizmus a fejlődésért” 

68. Turizmus világnapja - fenntarthatóság 

Forrás: UNWTO alapján saját szerkesztés 

 Természetesen ennél tartósabb, konkrétabb kezdeményezések is támogatják a 

fenntartható turizmus szervezését, erősítését. Az Európai Unió által számos 

kezdeményezést ismerhetünk. Ilyen például a 2006-ban, Európai Bizottság által 

létrehozott Kiváló Európai Desztinációk projekt (European Destinations of 

ExcelleNce- EDEN). Célja az Európában található sokszínű, kiemelkedő szellemi és 

természeti örökségek bemutatása a turistáknak. (Raffay – Marton, 2018) 

 

 A fenntarthatóság jegyében remek például szolgál továbbá az Okos Turizmus Európai 

Fővárosa (European Capital of Smart Tourism) pályázat, melynek célja az okos 

turizmus népszerűsítése az EU tagállamok körében, valamint a fenntartható, innovatív 

turisztikai kezdeményezések támogatása. Négy kategóriában díjazza a jobbnál jobb 
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teljesítményeket: elérhetőség, fenntarthatóság, digitalizáció, illetve kreativitás és 

kulturális örökség. Két város nyerheti el a fődíjat, mely egy éven át részesülhet márka 

és kommunikációs támogatásban, promóciós videót készíthet, végül, de nem utolsó 

sorban egy -egy erre az alkalomra készült szobrot kap. 

 

Az elmúlt évtizedben nagyon divatossá vált az okos város koncepciója. Ez arra utal, hogy a 

városok teljesítményszintjét minden dimenziójában (előforrások, környezetminőség, oktatás, 

mobilitás, megközelíthetőség, foglalkoztatás, biztonság, szegénység, lakhatás) javítani kell a 

modern menedzsment és a kognitív elvek intelligens felhasználása és kommunikálása révén. 

Ebben az összefüggésben a csúcstechnológiára orientált politikai eszközök széles körű 

használata, különösen a digitális technológián alapuló eszközök (ideértve az integrált nagy 

adatrendszereket is) fontos szerepet játszanak. Az okos város (és az okos régió) stratégiáit 

manapság újszerű és kreatív módszernek tekintik a hatékonyan működő és versenyképes városi 

területek felé vezető út megteremtésére. (Borsekova, et al., 2017) Az 56/2017. (III. 20.) 

kormányrendelet szerint Az okos város olyan település vagy településcsoport, ami természeti 

és épített környezetét, digitális infrastruktúráját, illetve a területén elérhető szolgáltatások 

minőségét és gazdasági hatékonyságát korszerű, innovatív információtechnológiák 

alkalmazásával, fenntartható módon, lakosainak fokozott bevonásával fejleszti. 

Az okos turizmus sok szempontból a tradicionális turizmus és az digitális turizmus logikus 

evolúciós fejleménye, amelyben megalapozták a technológia által vezérelt innováció alapját. 

Az okos turisztikai desztinációk olyan innovatív turisztikai célpontok, amelyek egy modern 

technológiai infrastruktúrára épülnek, amelyek elősegítik a turisztikai területek fenntartható és 

hozzáférhető fejlődését, s úgy terveztettek, hogy minőségibb turisztikai élményekhez és a 

lakosok jobb életminőségéhez vezessenek. (Gretzel, et al., 2015) Az okos desztinációk 

megkönnyítik az idegenforgalmi erőforrások hatékony meghatározását, és hozzájárulnak az 

idegenforgalmi szolgáltatók integrációjához mikro- és makro szinten azáltal, hogy fejlesztik a 

turisztikai célpontok fenntarthatóságát. (Lamsfus, et al., 2015) 

A fenntartható okos turizmus olyan módszereket is biztosít, amelyek versenyképes, intelligens 

és fenntartható megközelítés alkalmazásával elősegíthetik a turizmus irányítását. (Gretzel, et 

al., 2015) 

Az említett pozitív példák- mint a Turizmus Világnapja, EDEN projekt stb.- minél tágabb 

körben való alkalmazását a turizmus résztvevőinek informálásával támogatni kell. Azonban 

arra oda kell figyelni, hogy az egyes városok, szolgáltatók a fenntarthatóságot működésük 

során mindig, minden területen szem előtt tartsák, ne csak a divatos címek megszerzéséig 



  

 

1129 

 

tevékenykedjenek környezettudatosan. Mindezt a különböző városok, szolgáltatók 

ellenőrzésével, látogatók visszajelzésével lehet elérni. (Raffay – Marton, 2018) 

2.3. Városi turizmus  

A városi turizmus elengedhetetlen fogalom dolgozatomban, hiszen Veszprém esetében a 

turizmus ezen típusa érvényesül. A következőkben keresleti, kínálati elemeire világítok rá, 

majd a jellemző trendeket, marketingkommunikáció fontosságát ismertetem. 

A városok mindig is fő úticélként szolgáltak az üzleti utazók számára, példaként tekinthetjük 

a középkori kereskedelmet, mely által a kereskedelmi útvonal mentén elterülő városokban 

koncentrálódtak az emberek. Európa szerte ezen városokban jöttek létre az első fogadók, majd 

szállodák. A 19. századtól kezdve egyre inkább került előtérbe a szabadidős céllal való utazás, 

köszönve a társadalmi folyamatok és technológia fejlődésének.  

A szabadidős turizmus erősödése által az egyes üdülőhelyek mellett különböző városok is 

kiemelt desztinációkká váltak, amit leginkább kulturális jelentőségük miatt voltak képesek 

elérni, ilyen például Róma, Párizs vagy London. Az utóbbi néhány évtized során kialakult jóléti 

társadalom számára már nagyobb szerepet tölt be a szabadidős célú tevékenységek helyszínéül 

szolgáló terek és épületek felkeresése, melyek már nem csak a helyiek igényeit szolgálja ki. 

Ezek elsődleges helyszíne a városokban koncentrálódik. Ennek tudatában a város vezetőinek 

olyan városi terveket kell készíteniük, melyek mind a helyiek, mind az ideiglenes látogatók 

szükségleteit kielégítik. Mindemellett az üzleti utazók szegmensének figyelembevétele is 

egyaránt fontos, hiszen az ő igények kielégítésére szolgáló infrastruktúra megléte is alapja a 

sikernek. 

A nagyobb városok részben annak köszönhetik kiemelt jelentőségüket, hogy a bevásárlási, 

szórakozási lehetőségek, látványosságok ott koncentrálódnak, mely nem csak a helyi lakosok, 

de a turisták igényit is kielégítik. Ezen kínálat és koncentráltság egyrészt a turizmusnak 

köszönhető, ha a helyi lakosság kereslete nem lenne elegendő. Fontos megjegyezni, hogy a 

turizmus által bővített kulturális és szabadidős szolgáltatások kínálata hozzájárul a helyi 

lakosok életminőségéhez is. (Zátori, 2020) 

Ashworth úgy definiálja a városi turizmust, mint az idegenforgalom egy speciális megjelenési 

formája, és a városi életnek egy tradicionális, sajátságos része. (Ashworth, 1989) A városi 

turizmus magába foglalja azon szabadidős utazásokat, melyek városokba irányulnak, 

függetlenül attól, hogy mi az utazó elsődleges motivációja, hiszen nagyon komplex, általában 

az élményszerzés igényével is párosul, ami függ az egyén életstílusától, érdeklődési körétől. 

Kiemelhető az UNWTO 2002-ben megfogalmazott definíciója, mely szerint városi turizmus 
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alatt nagy népsűrűségű helyszínek meglátogatása érthető, jellemzően rövid tartózkodási idővel 

(1-3 éjszakás) járó utazások keretein belül. (Irimiás, et al., 2019) 

A városokat elsősorban azért keresik fel a turisták, mert más térségekhez, településekhez képest 

a szabadidős termékek és szolgáltatások széles kínálata megtalálható, a legkülönfélébb piaci 

igények kielégítésére is alkalmasak. A városok olyan térségek, ahova a turisták annak ellenére, 

hogy egyetlen céllal mennek, számos nem tervezett tevékenységet is folytathatnak a szabadidős 

szolgáltatások koncentrációja miatt. (Lőrincz – Michalkó, 2011) 

A városi turizmus értelmében fontos kitérni a turizmus szereplőire, azaz stakeholdereire. A 

turista utazásai során számos szereplővel kerül kapcsolatba, mint a turizmusban dolgozók, 

döntéshozók, helyi lakosság.  (Smallbone, 1991) Partnerségük, együttműködésük 

elengedhetetlen az ágazat megfelelő működéséhez (Clarke – Raffay, 2013). A turisztikai 

partnerségeket Selin és Chavez (1995) úgy definiálja mint: egymástól független szervezetek 

egy közös célért történő szervezett együttműködése. Időtáv értelmében ezen együttműködések 

lehetnek rövid távú, egy adott projekt erejéig szóló közös tevékenységek, vagy hosszú távú, 

stratégiai célok érdekében kialakított partnerségek. (Lőrincz – Sulyok, 2017) 

A turizmus szektorban rengeteg szereplő tevékenykedik, így lényeges kihívás az érdekeltek és 

érintettek – szervezetek és egyének – céljainak, tevékenységeinek összehangolása. A turizmus 

szereplőinek köre számos nézőpontból lehatárolható. Inskeep (1994) meglátása szerint az 

egyes turisztikai döntések meghozatalakor az alábbi csoportok képviselete nagyon fontos:  

 közszféra érintett szervezetei, 

 magánszektor, 

 helyi közösség, 

 egyéb illetékes szervezetek 

A turizmus komplexitásából kifolyólag kulcsfontosságú az egyes érdekeltek között létrejövő 

együttműködés. (Lőrincz – Sulyok, 2017) 

2.3.1. A városi turizmus keresleti és kínálati jellemzői 

 

A 80-as évek végétől kezdve fokozódott a városi turizmus iránti kereslet, melynek fő 

motivációja a helyi kultúra, művészet és hagyományok megismerése volt. Az utóbbi 

évtizedben azonban részben átalakult a városi turizmusról kialakított kép, lecsökkent 

tartózkodási idő, mely által a hatékony és gyors élményszerzés vált fontossá. Az utazók 

többsége már nem az adott város kultúrájának megismerése miatt keresi fel azt, sokkal inkább 
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élményszerzés céljából, kiszakadva megszokott közegükből, új élménnyel való gazdagodás 

reményében. (Zátori, 2020) 

A városok komplexitása miatt nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy milyen indíték alapján 

választják azt a látogatók. A 4. ábra szemlélti a városi turizmus résztvevőinek elsődleges 

motivációját, melyek a szabadidős turizmuson belül a kulturális turizmus, aktív turizmus, 

egészségturizmus, bevásárlóturizmus, hivatásturizmuson belül pedig a konferenciaturizmus, 

valamint az üzleti és tanulási céllal történő utazások. Mindazonáltal termékorientált 

szempontból megállapítható, hogy a kultúra felfedezése érdekében tett utazások jelentős része 

a városokba irányul, mert ott koncentrálódnak a kulturális események és épített örökségek 

legfontosabb vonzerői. (Puczkó- Rátz, 2003) 

 

194. városi turizmus résztvevőinek elsődleges motivációi 

Forrás: Puczkó-Rátz 2003 alapján saját szerkesztés 

 

A városi turizmus fogyasztói magatartás szempontból is jellegzetes, egyrészt a tartózkodási idő 

hosszából fakadóan, másrészt a szezonalitásból. Látogatottsági szempontból a májustól 

októberig tartó időszak a jelentős, azonban az üdülőhelyekhez képest kevésbé markánsnak 

tekinthető a városi turizmus szezonalitása. A legtöbb város évszaktól és időjárástól függetlenül 

egyaránt remek kikapcsolódási lehetőséget biztosít a látogatók számára, mely alátámasztja, 

hogy a városok szezonalitása inkább az egyes szabadságolási szokásokra vezethető vissza 

(Lőrincz – Michalkó, 2011). Ez eredményezi, hogy leginkább hétvégente realizálódik a legtöbb 

szabadidős turista a városokban, szállodákban (Zátori, 2020). 

Kínálati szempontból a turistákat elsődlegesen az vonzza a városokba, hogy számos szabadidő 

eltöltése alkalmas kikapcsolódási lehetőség megtalálható. A különböző városi övezetek 

eltérősége önmagában motiválja őket az utazásra. A városok mind méretük, földrajzi 

adottságuk, kulturális örökségük, arculatuk és szerepük szempontjából sokszínűek és 

különbözőek. Szakértők véleménye szerint a turisták azért keresik fel a városokat, mert olyan 

Szabadidős turizmus

• kulturális turizmus

• aktív turizmus

• egészségturizmus

• bevásárlóturizmus

Hivatásturizmus

• konferenciaturizmus

• üzleti és tanulási céllal történő utazások
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széleskörű kínálatot biztosítanak, mellyel a legkülönfélébb igények is kielégíthetők. (Lőrincz 

– Michalkó, 2011) 

A városi desztinációk rendszerközpontú megközelítésben vizsgálhatók. Az 5A modell (ETC-

UNWTO, 2011) alapján a következő szempontok vizsgálandók: 

 turisztikai attrakciók (attractions) 

 tevékenységek (activities) 

 elérhetőség (access) 

 szálláslehetőségek (accommodation) 

 kiegészítő szolgáltatások (ancillary services) 

Azonban a városi desztinációkra élményként is tekinthetünk, így indokolttá válik figyelembe 

venni a következő két elemet is. 

 hangulat 

 egyedi élményígéret 

Ez utóbbi két pontra azért szükséges kitérni, mert számos desztináció esetében megfigyelhető, 

hogy annak ellenére, hogy az első öt pontnak kiválóan megfelelnek, a hangulatuk és egyedi 

élményígéretük terén számos különbség felfedezhető. (Zátori, 2020) 

Összességében tehát kijelenthető, hogy a városok olyan térségek, ahol a turisták annak ellenére, 

hogy egyetlen céllal utaztak oda, a szabadidős szolgáltatások széleskörű kínálata és 

koncentrációja miatt korábban nem tervezett tevékenységeket is végeznek. (Lőrincz – 

Michalkó, 2011) 

2.3.2. Városi turizmusra ható trendek és marketingkommunikáció 

Kiemelendő trendként hat a városi turisták keresletére az egészségtudatosság, demográfia, 

szabadidő fokozódó szerepe, illetve a biztonság és kultúra iránti igény. 

 Az egészségtudatosság egyik alapja, hogy védekezünk a káros napsugárzás hatásától, így a 

szegmenst erősítők egy részének érdeklődése az üdülőturizmus helyett a parkok, épületek 

biztosította védettség miatt a városokat részesíti előnyben. Az idősödő népesség erősödő 

utazási szokásait figyelembe kell venni, akik kényelmes, élménygazdag kikapcsolódásokra 

vágynak, tehát a rövidebb, ugyanakkor kényelmes utazások élveznek prioritást választásuk 

során, mely által szintén a városok élveznek előnyt. Napjainkban egyre nagyobb 

népszerűségnek örvend az évi többszöri, de rövidebb szabadság igénybevétele, ezért a könnyen 

megközelíthető városok szerepe növekedést idéz elő. Nem elhanyagolandó a kultúra és a 
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biztonság iránti igény. Az egész életén át tartó tanulás párosul a kulturális élmények iránti 

igénnyel, melyek a kultúra elsődleges színterei, tehát a városok iránti igény is előtérbe kerülhet. 

Végül, de nem utolsó sorban pedig megemlítendő, hogy a városi élet működésében fellelhető 

szabályozottság eleve garanciát biztosít a városok biztonságáért, mely által vonzó úticél a 

turisták számára is. (Lőrincz – Michalkó, 2011) 

A városi turizmus részét képezi a településmarketing. Sikerességéhez hozzátartozik a helyi 

közösségi élet formális és informális tereinek megléte, mellyel az érintettek (városlakók, civil 

szervezetek stb.) beleszólhatnak a közösségi problémák megoldásába. Elengedhetetlen, hogy 

ez egy alulról építkező, nyitott közösség legyen. A kommunikációs csatorna megfelelő 

kialakításával és a településmarketing segítségével mérhetővé és értékelhetővé válik a 

megszólított célcsoportok visszajelzése. A szabadidős utazások motivációjában egyre 

jelentősebb a rokonok, barátok látogatása, az utazási céloknál az ő tanácsaik, ajánlásaik 

figyelembevétele és a közösségi médiában közzétett vélemények.  

Egyértelműsíthető, hogy az egyes településeken meghatározó a helyi lakossággal való 

folyamatos kommunikáció, a turisztikai kínálat kommunikációja és a vendégorientált 

magatartás alkalmazása. A turisták körében közkedvelt úticélok esetében gyakran 

találkozhatunk turisztikai (kedvezmény) kártyákkal, mely figyelembe veszi a turisták átlagos 

tartózkodási idejét (24, 48 és 72 órás kártya) és támogatja a tömegközlekedés használatát, 

különböző kedvezményekkel motivál a város attrakcióinak meglátogatására. Az egyes 

vonzerők felkeresettsége nő, mérhető az adott desztináción belüli turistaforgalom, valamint 

ösztönzőként hat a turisták költésére, egyéb szolgáltatások igénybevételére. (Lőrincz – 

Michalkó, 2011) 
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3. VESZPRÉM-BALATON2023 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 

Jelen fejezetben bemutatom Európa egyik legnevesebb térségfejlesztő programját, az Európa 

Kulturális Fővárosa programot. A kulturális turizmus fogalmi lehatárolása után ismertetem a 

program jelentőségét történetén, hazai és nemzetközi példáin keresztül. Ezt követően 

bemutatom a Veszprém-Balaton2023 pályázatot, kitérve annak fenntarthatósági aspektusaira. 

Végül Veszprém város turisztikai kínálatával és keresletével zárok. 

3.1. Európa Kulturális Fővárosa program 

Napjainkban egyre érezhetőbb a kulturális élmények iránti kereslet fokozódása. A kultúra 

jelentheti az utazással együtt járó szabadidős tevékenységeket, melyen belül fontos szerepet 

játszanak a tematikus jellegű attrakciók, különösképpen a kulturális értékekre alapozott 

tematikus utak. A kulturális turizmus egy rendkívül összetett fogalom, nehéz körülhatárolni 

pontosan mi tartozik a fogalomkörbe és mi nem. Talán a legegyszerűbb meghatározása a 

következő: olyan utazás, melynek elsődleges motivációja egy kulturális attrakció felkeresése. 

A kulturális attrakció pedig minden olyan, emberi alkotótevékenységgel összefüggésbe 

hozható dolog, mely egyedi, megkülönböztető vonásokkal és a maga nemében kiemelkedő 

jelentőséggel rendelkezik. (Csapó – Matesz, 2007) 

A kulturális turizmus tág értelemben olyan turisztikai termék, melynek központi eleme a 

látogató intellektuális igényeit kielégítő vonzerő. Ezen meghatározás alapján szinte bármilyen 

szabadidős utazást nevezhetünk kulturális turizmusnak, hiszen intellektuális élmény lehet akár 

a helyi gasztronómia különlegességek megkóstolása is. A turista valamiféle tudással, 

tapasztalattal gazdagodik. Szűkebb értelemben a kulturális turizmus olyan kulturális 

motivációval történő utazás, mint a műemlékek, múzeumok, örökséghelyszínek 

meglátogatása, de lehet ez akár fesztiválon való részvétel, tanulmányút vagy zarándoklat is.A 

két megközelítés ötvözete szerint olyan utazásról van szó, melyben a motiváció az új 

kultúrákkal való megismerkedés, kulturális eseményeken való részvétel, illetve a kulturális 

attrakciók meglátogatása. A vonzerő a felkeresett desztináció sajátos, egyedi kultúrája. 

Összességében tehát mondhatjuk, hogy a kulturális turizmus egy olyan turisztikai termék, 

melynek fejlesztése minden desztináció számára adott, a sikere azonban számos tényezőtől 

függ. (Michalkó, 2012) 

A kultúrának alapvető szerepe van a városi turizmusban, hiszen a kultúrában gazdag városokat 

előszeretettel látogatják főszezontól függetlenül is (Binns, 2005). A kultúra 

gazdaságfejlesztőként hat a városra, melyet a városi térben megtapasztalható kulturális 

turizmus is igazol (Rátz, 2006). Fő utazási motivációt jelent az adott hely által ígért egyedi 
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élmény megtapasztalása, a város egyedi kultúrájának megismerése, és az ezeket kiegészítő 

gazdag termékkínálat. (Lőrincz – Michalkó, 2011) 

Egy adott város kulturális turizmusát erőteljesen megváltoztathatják a különböző elismerések, 

mint az UNESCO Világörökség vagy az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerése. Míg az 

első tartós időtartamra szól, a második időszakos figyelemben részesíti a várost. Ezen 

lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása a város imázs és marketingépítő hozzáállásán dől 

el. Az Európa Kulturális Fővárosa címmel például rengeteg város elérte kulturális életük, 

attrakcióik fejlesztését és megújítását. (Zátori, 2020) 

Az Európa Kulturális Fővárosa (továbbiakban EKF) kezdeményezésének gondolata 1983-ban, 

Melina Mercouri görög kulturális miniszterben fogalmazódott meg. Létrehozásának fő 

motivációja az volt, hogy ne csak a gazdaság és kereskedelem élvezzék a legnagyobb szerepet 

a különböző uniós fejlesztésekben, hanem a kultúra, művészetek egyaránt fontosak legyenek 

az Európai Közösség politikájában. Az európai egység megteremtésének alapjához vezető út a 

kölcsönös megismerésen keresztül épül fel. A kezdeményezés rávilágít milyen sokszínű, 

gazdag kultúrával büszkélkedhet Európa. A programban minden évben egy, legfeljebb három 

város nyerheti el a címet, mely által bemutathatják, megismertethetik saját kulturális értékeiket. 

1985-ben, az Európai Unió Tanácsa elindította a projektet Athénban, s azóta már több mint 60 

város élvezhette az elnyert cím velejáróit.  

Az EKF titulust egy éven keresztül birtokolhatják a kiválasztott város(ok)/térég(ek). Ez idő 

alatt lehetőségük van kulturális életük, fejlődésük bemutatására, felpezsdítésére, városimázsuk 

növelésére. A kezdeményezés célja, hogy a bemutassa a különböző európai városok művészeti 

és kulturális sokszínűségét, rávilágítson közös kulturális örökségükre, valamint kölcsönösen 

megismerjék egymás kultúráit, mely által a közösségi tagok egymás iránti toleranciáját 

növelik. 

Megállapítható tehát, hogy fő célja egyrészről a helyi kultúra megismertetése az európai 

közösséggel, másrészről a sokszínű európai kultúrák megismertetése a más kontinensről érkező 

kulturális érdeklődésű fogyasztóval. (EC, 2009) 

A program orientációja folyamatosan változik, ezáltal tartalmának tekintetében többéle módon 

is meghatározható. Nevezhető nemzetközi eseménysorozatnak, kulturális- turisztikai 

városfejlesztési stratégiának, nem utolsó sorban kulturális közösségi programnak (Rátz, 2006), 

mert az adott város csak abban az esetben tud felkészülni a cím méltó birtoklására, 

turistaforgalom megfelelő kezelésére, ha a városvezetés, szolgáltató szektor, helyi lakosok és 

művészek egyaránt hozzájárulnak ahhoz, és közös célnak tekintik azt. 
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A kulturális főváros kiválasztásának módjában különbségek tapasztalhatók, 2004-ig 

kormányközi megállapodás alapján történt a kiválasztás, majd 2005-től rotációs rendszer lépett 

életbe, mely szerint az egyes évek kulturális fővárosát jelölő tagállamok sorrendjét határozzák 

meg közösségi szinten, a konkrét várost (városokat) az adott országok jelölik ki. Fontos 

megjegyezni, hogy a kiválasztás nem EU-tagsághoz kötött, azonban feltétel, hogy a művészek, 

szervezők, helyi lakosok, városvezetők együttműködése a gyakorlatban is létrejöjjön és annak 

pozitív hatása a későbbiekben is fennállhasson, továbbá az ország és a város kultúrája 

bizonyítottan szerves része legyen az európai kultúrának. (Kulcsár, 2014) 

Évről évre, a címet elnyert városok számtalan variánsát mutatták be elképzeléseiknek, 

céljaiknak. A városok közötti versenyben visszatérő fejlesztendő elemek ismétlődtek, mint a 

város revitalizációja, szegénység és munkanélküliség csökkentése, kulturális élet fellendítése, 

anyagi infrastruktúra és turizmus erősítése. Az évek során egyértelművé vált, hogy marketing 

szempontból kivételes lehetőség Európa Kulturális Fővárosának lenni, hiszen a projekt 

egyedülálló lehetőséget kínál a városimázs javítására. Alkalmat ad a városi lakosság, 

különböző hatósági szereplők közötti kommunikáció fokozására, a közös cél érdekében történő 

együttműködésre. Nem utolsó sorban a kulturális örökségeiket, művészeteiket mintegy 

keretként alkalmazhatják egyediségük kifejezésére (Ooi, et al., 2014). Fontos megemlíteni, 

hogy az EKF kezdeményezést az egyik legeredményesebb kulturális projektként tartjuk 

számon az európai projektek színes repertoárja között. (Palmer – Richards, 2007) 

Fontos kitérni a pályázás menetére és a program céljaira. A pályázat első lépéseként a pályázó 

városnak meg kell ismernie az EKF programhoz kapcsolódó útmutatót, mely részletesen leírja 

a kritériumokat, lépések folyamatát. A dokumentum lehetőséget ad a városoknak, hogy 

döntsenek jelentkezésükről, előkészítsék pályázatukat. Ezen kívül két dokumentumot kell 

figyelembe vennie a pályázóknak: az EKF projekt alapját képező hivatalos jogi dokumentumot, 

illetve egy kérdéslistát, melyre a pályázó városok válaszát várják, és egyben az adott város 

pályázati anyagának alapját képezi. A titulusra pályázóknak különös figyelmet kell fordítaniuk 

terveik, akciók, elképzeléseik során az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés céljaira 

melyeket a 5. ábra foglal magába. (Morvay, 2019) 
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195.  EKF kezdeményezés céljai 

Forrás: Morvay (2014) a 445/2014/EU határozat alapján szerkesztett ábrája alapján saját 

szerkesztés 

 

A program általános céljai (például a kulturális szemszögből való hosszú távú fejlődés 

tapasztalása a város életében, valamint a kulturális sokszínűségének megőrzése, erősítése) az 

alapját képezik a kezdeményezésnek. Mindemellett konkrét célok is kirajzolódnak a projekt 

keretében. (Morvay, 2019) A különböző kulturális ágazatok fejlesztése, és azok más 

szektorokkal való kapcsolódásának kibővítése; mindenki számára hozzáférhető kultúra; a 

kulturális kínálat mértékének növelése; végül, de nem utolsó sorban, a kulturális aspektusból 

való városimázsjavítás nemzetközi viszonylatban.  (Lőrincz – Raffay, 2019) 
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3.1.1. Az EKF cím nyertes városok/térségek kínálata és kereslete 

A városok a kulturális turizmus egyik legfontosabb úti céljai közé tartoznak. Atmoszférájuk és 

kulturális kínálataik alapvetően meghatározhatják az ország turisztikai imázsát is. A látogatók 

igényeinek folyamatos kiszolgálása érdekében mindenképpen szükséges az adott város 

kulturális szférájának és turisztikai szektorának kölcsönös együttműködése. A kínálat, a 

kulturális vonzerők fejlesztése, bővítése elsősorban a helyi lakosság életminőségének 

revitalizációja, a város lakóhelyként való vonzerő növelésének érdekében kell, hogy történjen, 

másodlagosnak tekintve a turisták igényeinek kielégítését, mert a színes, barátságos, kulturális 

kínálatban gazdag városok egyaránt látogatásra és visszatérésre motiválja a turistákat is (Rátz, 

2006). 

2012-ben Rátz Tamara és csoportja által készített 300 fős, magyar mintás, kvótás rendszerrel 

készített kutatásuk vizsgálta az EKF keresletét. A kutatás az általános kulturális fogyasztási 

szokásokon túl az EKF városokban szerzett tapasztalataikra, illetve a kiválasztott városokkal 

kapcsolatos attitűdre koncentrált, figyelmet fordítva a 2010-es év EKF városára, Pécsre.  

A kutatás kimutatta, hogy a válaszadók számára egyaránt fontos szerepet játszik mindennapi 

és szabadidős kontextusban, valamint turisztikai tevékenységük során is a kultúra, kulturális 

fogyasztás. A kulturális turizmusban való részvétük azonban hagyományos módon jelenik 

meg, mint az épített örökség attrakcióinak meglátogatása, klasszikus városnézés. A válaszadók 

visszajelzései alapján kijelenthető, hogy a magyar piac esetében az EKF státusz nem elegendő 

ahhoz, hogy befolyásolja egy adott város esetleges ismeretlenségét.  

A kutatás összességében azt a tényállást támasztotta alá, hogy az EKF városokba való látogatás 

elsődleges motivációja a kulturális élmények iránti érdeklődés, különösen az adott desztináció 

történelmi- kulturális imázsára, kulturális turisztikai márkájának erősségére. Megállapítható 

tehát, hogy egy EKF város meglátogatását ugyanazon tényezők határozzák meg, melyek a 

desztinációválasztásra, utazási döntésre vannak hatással. Ezek pedig a távolság, 

megközelíthetőség, mind természeti, mind kulturális erőforrások, az adott célországgal 

kapcsolatos ismeretek, imázs, valamint a turisztikai szolgáltatások választéka. Ezek alapján 

következtethető, hogy a válaszadók számára nem tűnik jelentősen vonzóbb úticélnak egy EKF 

város kizárólag az EKF év során, ugyanakkor a pull hatást erősíti az adott év során szervezett 

széles programkínálat. A cím csak akkor generál addicionális vonzerőt, ha az adott város már 

eddig is elég ismert volt a magyar emberek körében, ilyenkor a korábban más EKF városban 

pozitív tapasztalatot szerzett turisták körében mérsékelt vonzerőnek számíthat egy másik EKF 

város projektévében szervezett gazdag kulturális programkínálata.  
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Desztinációmarketing szempontjából a kutatás alátámasztotta a közép-és hosszú távú tervezés 

fontosságát az imázs- és márkaépítés területén. Annak ellenére, hogy a projektév egy éves 

időtartama viszonylag rövid, mégis több, jelentős tervezés remek lehetőségként szolgál a 

program időbeni kiterjesztésére. Megfelelő stratégia esetén az egyes kulturális intézmények 

rekonstrukciója, új létesítmények létrehozása, városi környezet felfrissítése közvetve és 

közvetlenül egyaránt hozzájárul az adott desztináció márkaértékének hosszú távon történő 

növeléséhez, elősegítve ezáltal a látogatószám stabil emelkedését (Rátz, 2014). 

3.1.2. Nemzetközi és hazai példák az EKF megvalósítására 

A 2. számú mellékletben olvasható, napjainkig több mint 60 városban/térségben került 

lebonyolításra az Európa Kulturális Fővárosa program. Más és más felkészülési időszakok, 

célok, eredmények figyelhetők meg Európa szerte, melyek közül Essent és a Ruhr vidéket, 

Tallinnt, valamint a Pécsi programot mutatom be. Azért esett a választásom ezen térségekre, 

hogy szemléltessem az EKF nyújtotta lehetőséget mennyire különböző módon, különböző cél 

által vezérelve használják ki a címet viselő városok/térségek. 

 

 A 2010-es évre Essen és a Ruhr vidék, Pécs, valamint Isztambul nyerte el a lehetőséget, 

hogy Európa Kulturális Fővárosa legyen. A Ruhr vidékre tervezett EKF projekt 

hozadéka a helyiek regionális identitásának újraalkotása volt, mely azt a közvélekedést 

kívánta lerombolni, hogy a helyi lakosság annak ellenére, hogy szorgalmas, a 

söriváson, kertészkedésen, meccsre járáson kívül nincs más érdeklődése. Elsődleges 

cél a közösségépítés, továbbá a térségre korábban jellemző szénbányászat, bányászok 

történeteinek elmesélése, bemutatása volt. Komoly feladat hárult a szervezőkre, hiszen 

a közösségépítésen túl fontos volt nehézségekkel küszködő idegenforgalmi 

helyszínek, leromlott városrészek helyreállítása, élettel való megtöltése. A 

programsorozat előtt két évvel felmérték a lakosság véleményét, lehetséges-e, hogy 

turisztikai célpont legyen a térség, melyre a lakosság egyöntetű nemmel felelt. 

Kezdetben nem támogatták a lakosok a projektet, ám idővel hittek annak 

sikerességében.  

Végül a program turisztikai értelemben sikeresen zárult, melyet az is alátámaszt, hogy 

Essenben az EKF előtt nem volt városnézés, városnéző buszok, 2010-ben megjelentek 

a város életében. Korábban nem volt lehetőség a Ruhr-folyón és csatornáin hajózni, 

mely mára már remek turisztikai attrakcióként szolgál. A Ruhr-vidéken egyre növekvő 
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turistaforgalomól beszélhetünk, különösképpen Essenben, a vidék központjában 

(Schmidt, et al., 2014). 

 A 2011-es évben Észtországban Tartu mellett Tallinn élvezhette az EKF cím adta 

előnyöket. Az előkészületek során szerencsésebbek voltak, mint a megelőző év 

nyertesei, mert a 2008-as gazdasági válság hozadékát már belekalkulálhatták 

költségvetésükbe. Idő közben a korábban kalkulált források megcsappantak, így a 

város a beruházások helyett a kreatív iparra, változatos rendezvények 

megszervezésére fókuszált. A gazdasági válság miatt különösen nagy szerepet 

vállaltak a helyi erők, helyi lakosság. Ez a közösség nem csak a projekteket készítette, 

bonyolította le, de értéket is adott azokhoz. Nehezen megállapítható mindez milyen 

mértékben köszönhető az EKF programnak, de mindenképpen a civil társadalom erős 

aktivitását eredményezte.  

 A pályázat sikerességét igazolják a számok is, a 2011-es év volt Tallinn addigi 

legsikeresebb éve, melyet a vendégéjszakák száma és a reptéri utasforgalom adatai is 

alátámasztanak. Az EKF cím valódi és egyben legnagyobb értéke maga az EKF brand, 

mely egy olyan kiemelkedő nemzetközi médiafigyelemmel biztosított brand- értéket 

adott Tallinn-nak, Észtországnak, melyet a jövőben talán máskor nem is lesz képes 

elérni. Tallinn esetében az egyik legfontosabb tapasztalat a bizalom és együttműködés 

megléte, valamint a marketing kommunikáció fontossága. Abban az esetben is, ha a 

költségvetést csökkenteni kell, ne a marketing kommunikációra szánt összeg 

csökkenjen, mert nagyon meghatározó a nem főváros EKF városok számára. Az EKF 

programok sikerességével foglalkozó Palmer- jelentés a tallinni EKF évet sikeresnek 

ítélte, külön kiemelve a válság miatt megváltozott programokra való rugalmas 

hozzáállást (Schmidt, et al., 2014). 

 Magyarországon eddig Pécsett, 2010-ben valósult meg az Európa Kulturális Fővárosa 

projekt. Azért is tekinthető egyedi példának, mert bányászatának és nehéziparának 

romlása komoly gazdasági visszaesést idézett elő Pécsett, melynek megoldására a 

város vezetői azt a célt tűzték ki, hogy Pécs kulturális iparát kell erősíteni a 

helyreállítás érdekében, melyhez az EKF cím erőteljesen hozzájárulna (Tuka – Glied, 

2014). A pályázat A határtalan város címet viselte. Megfogalmazták benne a 

különböző terveket, akciókat, kihangsúlyozva, hogy mindez a kultúraalapú 

városfejlesztés alapgondolatával valósítható meg. Pécs nem csak a kulturális 

fejlesztésekre helyezte a hangsúlyt, hanem a városimázs megváltoztatására is, mely a 

helyiek és turisták körében is egyaránt a városról kialakított képet kívánta formálni, 

felkelteni általa a tőkebefektetők figyelmét is (Takáts, 2007). 
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A pécsi EKF programban az infrastrukturális fejlesztések kaptak főszerepet. A program négy 

kulturális beruházás létrejöttét eredményezte, melyek a következők: Kodály Központ, Zsolnay 

Kulturális Negyed, Múzeumok Utcája és a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és 

Tudásközpont. Ezeket egészítették ki a parkok és közterek újjáélesztése, de számos kulturális 

program is megvalósult a projektévben, mint például különböző összművészeti fesztiválok, 

komolyzenei, könnyűzenei koncertek, táncos, filmes, képző- és iparművészeti rendezvények. 

Ezek közül kiemelkedő volt például a Pécsi Tavaszi Fesztivál, Frankofón Fesztivál, Fringe 

Fesztivál, Pécsi Szabadtéri Játékok, Örökség Fesztivál- Pécsi Napok (Somlyódy, 2010) 

(Trócsányi, 2008) 

 

Pécs városában az az EKF cím hatása ellentmondásos, számos nehézség volt hatással a projekt 

eredményeire. Az úgynevezett kiszorító hatás miatt a város több központi támogatásban nem 

részesülhetett a korábban elnyert EKF cím miatt. Sajnos az egész koncepció abban is hibádzott, 

hogy csak csekély mértékben vették számításba a város valós gazdasági állapotát, hanyagolván 

az elvándorlás, térbeli és társadalmi szegregáció kérdéskörét (Faragó, 2011). 

 

A tanulságokat figyelembe véve kell a következő magyar Európa Kulturális Fővárosa cím 

viselőjének, Veszprémnek sikeres programot megvalósítania, melyhez Pécs példáját számos 

nézőpontból vizsgáló tanulmány, kutatás biztosít tudományos alapot. 
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3.2. Veszprém-Balaton2023 pályázat bemutatása 

A 2023-as évre Magyarország ismét lehetőséget kapott a pályázásra. A verseny első 

fordulójában hét város vett részt: Székesfehérvár, Szombathely, Eger, Gödöllő, Debrecen, 

Győr, Veszprém, végül ez utóbbi három település került be a második fordulóba. A döntős 

városoknak 2018. novemberéig kellett leadniuk végleges pályázati anyagaikat, majd 

decemberben a 12 tagból álló zsűri 4 tagja egyesével meglátogatta a három várost. A zsűri arra 

a kérdésre kereste a választ, hogy a városok rendelkeznek-e a program megvalósulásához 

szükséges infrastrukturális háttérrel, szellemi kapacitással. Utolsó lépésként a döntős városok 

személyesen bemutatták terveiket a bírálók számára, s végül a veszprémi pályázat került ki 

győztesként.  

A veszprémi program nem titkolt célja a kulturális turizmus erősítése, a desztináció európai 

térképen való megismertetése, valamint a mobilitás ösztönzése. Az EKF program olyan 

kérdésekre keresi a megoldást mint, hogyan lehet a térségre jellemző szezonalitást enyhíteni, 

társadalmi és gazdasági fenntarthatóságot erősíteni, térségben való együttműködést motiválni, 

illetve szélesíteni a kulturális fogyasztók körét (Lőrincz – Raffay, 2019). 

A pályázat szlogenje a „Lépd át a határaidat!” nevet viseli, szoros kapcsolatban áll az angol 

beyond szóval, mely magyarul annyit tesz, túllépni. A szlogen közös együttműködésre buzdít: 

saját határaink és korlátaink leküzdésére, túllépésére. Jövőkép, hogy Veszprém és a Balaton 

régió Magyarország első vidéki, kreatív térségévé váljon.  

A program Veszprém és a Balaton régió közös terveinek megvalósulását szolgálja. A pályázat 

vezető városa Veszprém, de szoros kapcsolatot épít ki a Balaton régióval, valamint az annál 

távolabb eső területekre is kiterjed, mint a természetvédelmi és NATURA 2000 területek, az 

UNESCO Bakony-Balaton Geopark és a Balaton-felvidék. A programban központi szerepet 

kapnak ezen lenyűgöző természeti térségek is. A tervek szerint a legtöbb program, beruházás 

a körülbelül 60 000 fős Veszprémben valósul meg. Az egyéb fontos programok jelentős része 

pedig a Balaton-felvidéken és Veszprém közvetlen környezetében (kb. 164 000 fő) kerül 

lebonyolításra, ezzel is erősítve a kisvárosok, falvak jelenlétét. Fontos térség továbbá a balatoni 

üdülőkörzet (kb. 213 000 fő), mely olyan projektek helyszínéül szolgál, melyek egyeznek a 

kialakítani kívánt térségi arculattal. Cél továbbá azon rendezvények támogatása is, melyek 

megegyeznek az EKF projekt céljainak szellemiségével (Veszprém BidBook, 2018). 
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196. Veszprémi EKF program arculata 

Forrás: www.veszprembalaton2023.hu 

 

A horizontális projektfejlesztés tekintetében három fő célt határoz meg a Veszprém-Balaton 

2023 projekt, mely alapelvek mentén kerülnek megszervezésre a programok, események stb. 

Ezen célok a következők: 

 fenntarthatóság és környezettudatosság; 

 akadálymentesség és esélyegyenlőség; 

 gyerek- és családbarát EKF. 

Az elképzelés egy olyan tudástár és eszközrendszer kialakítása, mely a hosszútávú 

szemléletváltást képes elősegíteni. Az egyes horizontális célok elérésének érdekében 

meghatározott munkacsoportokban történnek a munkafolyamatok, mint civil és intézményi 

partnerek, kidolgozva egy olyan kritériumrendszert, melynek mentén kerülnek megszervezésre 

az egyes programok. 

A pályázat kulturális programjának felépítése - mely szintén a túllépés fogalomköréhez 

kapcsolódik - három alappilléren nyugszik (7. ábra), melyek a „lépésváltás”, „szembesítés”, 

valamint „a bájon és elszigeteltségen túl”. 

 Lépésváltás: A jövőkép kialakítását jelenti, túllépni a jelenlegi helyzeten és felfedezni 

a város új arcát. A hagyományos művészet, oktatás, fesztiválok megreformálása. Cél 

egy kreatív kulturális központtá alakítani a desztinációt. A koncepció számos 

megvalósítandó programot foglal magába, mint például a helyi fiatalok hosszú távú 

bevonása a várostervezésbe vagy a projektév szeptemberére tervezett, színes 

programokkal gazdagított városi piknik. 

 Szembesítés: Cél egy elfogadó, nyitott légkör létrehozása. Önálló gondolataink 

előtérbe helyezése, mely új párbeszédet képes elindítani. Megtanulni és megragadni a 

sokszínűség, különbözőség esszenciáját, mely kulturális és lelki fejlődésünkre 

fordítható. Olyan projektek képezik a terv részét, mint például a tíz napos, kompon 

http://www.veszprembalaton2023.hu/


  

 

1145 

 

megvalósuló fesztivál a Balatonon. A migráció, utazás, mozgás, tehát a továbblépés 

témaköreire épülne.  

 A bájon és elszigeteltségen túl: A harmadik programpillér projektjei a lassan 

elnéptelenedő vidéki térség jelenség kezelésére irányul. A kezdeményezés célja a 

régió felvirágoztatása szabadtéri programokkal, gasztronómiával, kreatív 

vállalkozásokkal. Az együttélés helyett az együttműködés kerüljön előtérbe. A 

pillérhez kapcsolódó projektek a közös célok megvalósításáról, erős regionális hálózat 

kiépítéséről szólnak, melyek által egy új, Európa szerte ismert kulturális desztinációvá 

formálódhatna a város. Ezen elképzelés példájául szolgálna azon projekt, mely a 

szezonalitásra rácáfolva télen, a balatoni strandokra csábítaná a látogatókat különböző 

színes előadásokkal, kiállításokkal, vásárokkal. (BidBook, 2018) 

 

197. Veszprémi Ekf program kulturális programpilléreinek céljai 

Forrás: Veszprém BidBook 2018 alapján saját szerkesztés 

 

A felsorolt pillérekhez kapcsolódóan fontos megemlíteni Verancsics Faustus programot, mely 

a projektekhez szükséges kapacitásfejlesztést, szakértelmet biztosítja, gondolva itt a turisztikai 

szolgáltatásokban dolgozókra, kulturális intézetek igazgatóira stb., hiszen csak együttes erővel 

hajtható végre sikeresen a Veszprém-Balaton2023 projekt, mely a régió jövőjét alapvetően 

meghatározza (Veszprém BidBook, 2018). 

A veszprémi program ismertségével és imázsával kapcsolatban fontos a kulturális turizmus, 

kreativitás, megfelelő marketingkommunikáció megléte, és a főszezonon kívüli időszakok 

felvirágoztatása. Az EKF cím lehetőséget kínál Veszprémnek és a Balaton régiónak, hogy ne 

Lépésváltás

• Kreatív kulturális központtá alakítani a 
várost

Szembesítés

• Elfogadó, nyitott légkör megteremtése

A bájon és 
elszigeteltségen 

túl

• Régió felvirágoztatása
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csak belföldön, de európai szinten is ismertséget szerezzenek, így ez mindenképpen fontos célt 

jelent. 

A programhoz kapcsolódóan Veszprémben terveznek új beruházásokat, infrastrukturális 

fejlesztéseket, azonban nem ezek élveznek prioritást, fő cél a hálózatosodás, tehát a jelenlegi 

kínálat bővítése, EKF programok megvalósulása. A veszprémi projekt turisztikai 

termékfejlesztésének egyik célja a kulturális turizmus egy részének, a bor és gasztronómiának 

népszerűsítése. Szálláshely tekintetében az alternatív, kisebb magánszálláshelyek segítése 

élvez előnyt, ezáltal is segítve, bevonva a helyi lakosságot. A szezonalitás mérséklésére a 

változatos, egész évben megvalósuló programkínálat szolgál válaszul, melyet a fent részletezett 

kulturális program támaszt alá. A társadalmi fenntarthatóság tekintetében mindenképpen 

fontos a nagyobb társadalmi részvétel. Ehhez kapcsolódó kezdeményezések például az 

egyetem és civil szervezetek bevonása, önkéntes munka, nyugdíjas egyetem létrehozása stb. A 

projektben hangsúlyos szerepet kap a helyiek életminőségének javítása, hiszen akkor nevezhető 

az egész kezdeményezés társadalmilag fenntarthatónak, ha a lakosok a projektévet pozitívan 

élik meg. Ehhez fontos a bevonásuk. Érezzék, hogy mindez elsődlegesen értük történik. 

(Lőrincz – Raffay, 2019) 

 

198. Veszprém-Balaton2023 program régiós térképe 

Forrás: www.veszprembalaton2023.hu 

A térségi hálózat kiépülésére vonatkozóan fontos a Veszprém- Balaton közötti regionális 

kapcsolat megerősítése: a közösségi közlekedés és azok összeköttetéseinek fejlesztése. A 

gyakorlatban egyrészt az a cél, hogy a Balaton- part látogatói ne csak esőhelyszínként 

tekintsenek Veszprémre, másrészt a veszprémi lakosság, vállalkozók ismerjék és ajánlják a 

Balaton térség programjait, látnivalóit.  

Összegzésként elmondható, hogy a pályázatban leírt programok jelentős része nem a 

főszezonban (nyáron) kerül lebonyolításra, ezzel is mérsékelve a szezonalitást. Fontos cél a 

területi koncentráció enyhítése. A fenntarthatóság kulcsa az összefogásban, helyi lakosság 

széleskörű bevonásában rejlik. Megállapítható tehát, hogy a veszprémi projekt olyan létező 
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problémák megoldására törekszik, mint a Balaton régiót érintő szezonalitás enyhítése, minél 

szélesebb körben való kulturális fogyasztás ösztönzése, a térségi együttműködés, valamint 

társadalmi- gazdasági fenntarthatóság erősítése (Lőrincz – Raffay, 2019). 

2.1.1 3.2.1. A pályázat fenntarthatósági aspektusai 

A veszprémi projektben egyértelműen prioritás a fenntarthatóság gondolata. A korábban 

említett társadalmi fenntarthatóságon kívül a pályázatban hangsúlyt fektetnek a fenntartható 

turizmus, a környezeti fenntarthatóság előtérbe helyezésére. Jelen fejezet alapját a veszprémi 

pályázat BidBook-ja képezte. 

 Egyik fontos cél a kulturális tevékenységek (fesztiválok, rendezvények) fenntartható 

módon történő lebonyolítása, melynek része, hogy az olcsó tömegturisztikai termékek 

helyett a fenntartható alternatívák kerülnek előtérbe. A régió egyik sarkalatos 

problémája a szezonalitás, mely mérséklésének érdekében közel az összes új 

művészeti program a szeptember és május közötti, főszezon közötti időszakra 

koncentrálódik. A nyári időszak esetében cél a valódi, új, minőségi élmények széles 

kínálata az idelátogatók részére. 

 Ökológiai szempontból cél az egész év során fenntartható turizmus: olyan föld és 

talajhasználatot biztosító megoldások alkalmazása, melyek lehetővé teszik a “zöld” 

fesztiválok megteremtését és az ahhoz szükséges kritériumrendszer kidolgozásának 

érvényre juttatását.  

 Ehhez kapcsolódó rendezvény lenne az Ökológiai Fesztivál, mely egy olyan kulturális 

programsorozat létrehozását kezdeményezi, mely a Balaton érdekeit képviselő 

platformot teremt. A rendezvény a tudomány, művészetek és a technológia egyesülése 

által ünnepli a Balatont és a régiót. (BidBook, 2018) (VEB 2023, 2020) 

 A környezeti fenntarthatóság értelmében minimalizálni kell a negatív környezeti 

hatásokat, felelősséget vállalva saját tetteinkért. Ennek elősegítésére a veszprémi 

projekt stratégiai partnere a Természetvédelmi Világalap (WWF), akik 

szakértelmükkel, tapasztalataikkal támogatják az elképzelés sikerességét. Kinevezésre 

kerül egy zöld koordinátor, akinek irányítása alatt zajlanak az új, fenntartható 

projektek kidolgozása. Olyan célok szerepelnek a környezeti fenntarthatósághoz 

kapcsolódóan, mint egy előzetes környezeti hatástanulmány készítése az egész 

veszprémi projekt és annak rendezvényeinek szervezését megelőzően, valamint egy 

ahhoz kapcsolódó követelményrendszer felállítása, melynek minden rendezvénynek 

meg kell felelnie. Ilyen követelmény lenne például olyan rendezvényhelyszínek 
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választása, melynek során nem sérülnek a környezetvédelmi szempontok: hogyan 

csökkenthető a közlekedés által kibocsátott szén-dioxid mennyisége, hogyan lehet 

megosztani a hatástanulmány eredményeit stb. (BidBook, 2018) 

 A zöld felfogás hosszútávon olyan megoldásokat alkalmazna, mint a közösségi, mobil 

infrastruktúra fejlesztése (biciklitárolók, szelektív hulladékgyűjtés). Számos innovatív 

ötlet vár megvalósításra, mint a felesleges zaj minimalizálása, a fesztiválok zöld, 

innovatív fejlesztése például monitoring rendszerrel.  

 Közlekedés szempontjából is hosszú távon fenntartható ötletet említ a pályázat. 

Veszprém buszszolgáltatásának irányításáért a helyi önkormányzat felel, mely 

lehetőséget nyújt a regionális tömegközlekedés bővítésére, így 2023-ra kiépülhet egy 

olyan hatékony infrastruktúra, mely lehetővé teszi az egyes EKF- helyszínek, tóparti 

szálláshelyek összeköttetését. Mivel a program egyik prioritásának a környezeti 

fenntarthatóságot tekinti, így fontos szempont, hogy minden rendezvényhelyszín 

közösségi közlekedéssel vagy aktív közlekedési eszközökkel megközelíthetőek 

legyenek. A kerékpáros közlekedés fejlesztési tervei között szerepel a Balaton körüli 

kerékpárút felújítása, Veszprém és egyéb járási központok összekötése falvakkal, 

látnivalókkal, közösségi (e-)bike rendszer térségben való fejlesztése/kiépítése. Vízi 

közlekedés tekintetében az MTÜ és a Bahart Zrt. elektromos hajóflotta létrehozásáról 

tárgyal, a jelenlegi rendszer kiegészítéseként. (Veszprém2023 BidBook, 2018). 

 Manapság a társadalmi szempontokat hajlamosak vagyunk háttérbe szorítani, 

kevesebb figyelmet fordítani rá. A Veszprém-Balaton2023 projekt egyik hangsúlyos 

eleme az akadálymentesség előtérbe helyezése, melynek értelmében az összes projekt 

a lehető legszélesebb körben akadálymentes legyen. De itt nem csak a rámpákra, 

liftekre, Braille-írásra korlátozódna a megoldás, hanem minden alapos átgondolás 

mentén lenne kialakítva, minthogy hogyan lehet élvezhetővé tenni az adott programot 

kerekesszékesek számára, hallássérültek számára stb. Cél a valódi változás elérése, az 

egész régió akadálymentesítése a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben. 

Remek példa az említettekre a “Korlátok nélküli színházünnep” melyen profi, amatőr, 

fogyatékkal élő és egészséges személyek egyaránt felléphetnek produkcióikkal. A 

rendezvény kiváló alkalmat biztosít arra, hogy felmérhessék, hogyan kivitelezhetőek 

ténylegesen az akadálymentesség kritériumai. 

 Az önkéntesség az egyik legkézenfekvőbb módja annak, hogy kezdeményezzünk, 

megszólítsuk az embereket, leginkább azokat, akik maguktól is tettre készek. Az 

önkéntesség lehetőséget kínál a tényleges társadalmi szerepvállaláshoz. Sajnos eddig 

kevés releváns példa és tapasztalat született a témában, így a veszprémi projekt egyik 
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központi eleme (lesz) a civil szféra bevonása, önkéntes módszerrel. Cél az, hogy az 

önkéntesség területén valami maradandó jöjjön létre Veszprémben és a régióban, egy 

erős közösség alakuljon ki. Fontos, hogy egy felkészült, európai színvonalú 

fogadószervezet legyen, mely képes növelni az önkéntesség presztízsét, ismertségét és 

elismertségét. (VEB 2023, 2020) 

 A társadalmi bevonás szempontjából tehát a projekt középpontjában álló kihívás a 

különbözőségeink megismerése és azok feldolgozása. (BidBook, 2018) 

3.3. Veszprém 

Jelen fejezetben Veszprémet mutatom be, mely a 2023-as évben viselheti az Európa Kulturális 

Fővárosa címet. Alapvető adatokat osztok meg a városról, majd részletesebben kitérek 

turisztikai kínálatára, keresletére, a különböző mutatószámok alapján. 

Veszprém az egyik legrégebbi és leggazdagabb történelmi múltú magyar város. Fekvés 

szempontjából a Balaton-Bakony-Veszprém elválaszthatatlan fogalmak. A Balaton-felvidéket 

és a Dunántúlt átszelő Bakony ölelésében található Veszprém, tengerszint felett 300 méter 

magasan. Ezen fennsíkba süllyedt a kanyargó Séd patak medre. (Bőszéné Szatmári-Nagy, 

2008) 

A jelenleg körülbelül 60 000 lakost számláló megyeszékhely kiemelkedő természeti 

adottságokkal, fejlett infrastruktúrával, gazdag kulturális örökségekkel, valamint egyetemmel 

rendelkezik. A térség oktatási központja, a Pannon Egyetem és az Érseki Hittudományi 

Főiskola székhelye. Az itteni hallgatók különösen fontosak a városnak, hiszen később ők 

válnak a fő fogyasztókká. Veszprém a gazdasági szektorban is meghatározó, hiszen több 

multinacionális vállalat (Continental, Balluff, Valeo, Algida stb), kis-és középvállalkozás 

otthona. (Kolocz, 2015) 

3.3.1. Turisztikai kínálat 

A város természeti és épített örökségekben egyaránt gazdag. Ismertségét jelentős mértékben ez 

utóbbinak és a Veszprémi Állatkertnek köszönheti, azonban egyre nagyobb figyelmet kapnak 

jól szervezett, nívós rendezvényei is (2. táblázat). A város áprilistól decemberig kínál színes 

programokat, nyári fesztiváljai kimagasló népszerűségnek örvendnek, melyeket a 3.számú 

melléklet mutat be részletesen. (Kolocz, 2015)  
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Rendezvény neve Rendezvény ideje (hónap) 

Veszprémi Tavaszi Fesztivál április 

Tavaszi Tekergő április 

Gizella Napok május 

A Tánc Fesztiválja május 

Veszprémi Sörfesztivál június 

Kabóciádé Családi Fesztivál június 

Rozé, Rizling és Jazz Napok július 

VeszprémFest július 

Utcazene Fesztivál július 

Auer Fesztivál augusztus 

Mesefesztivál szeptember 

Bakony Expo november 

Adventi vásár december 

69. Veszprémi rendezvénynaptár 

Forrás: Saját szerkesztés a www.veszpreminfo.hu adatai alapján 

 

A város (a hasonló lélekszámú megyei jogú városokhoz képest) kevés, jelenleg összesen 19 

darab kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik (4.számú melléklet), melyek összesen 736 

szobát, 1883 férőhelyet képesek biztosítani. Ezeknek többsége panzió (8 db), valamint további 

7 szálloda és 4 közösségi szálláshely (kollégium) vehető igénybe a turisták számára. 

Férőhelyeket tekintve a Betekints Wellness és Konferencia Hotel 80 fő elszállásolására 

alkalmas, ezt követi a Gizella Hotel és Étterem 66 férőhellyel, majd az Ezüsthíd Hotel és 

Étterem 60 fővel. Habár a helyi szálláshelyek többsége remek minőségű, mégsem tudják eléggé 

felkelteni a turisták érdeklődését, többnyire az ismert szállodaláncok és széles választék hiánya 

miatt. (Kolocz, 2015)  

http://www.veszpreminfo.hu/


  

 

1151 

 

 

199. Kereskedelmi szálláshelyek férőhelyei Veszprémben 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

Gasztronómia tekintetében magas minőségű kínálattal rendelkezik a város. A 

vendéglátóhelyek száma (5. számú melléklet) azonban csökkenést mutat a korábbi évekhez 

képest. Az EKF projekt tervei között szerepel az Utcakép Fejlesztési Program, mely a jövőben 

ezt a problémát is orvosolni kívánja. Cél, hogy minél több, színesebb vendéglátóegység jöjjön 

létre a belvárosban, mely nem csak a helyi lakosság igényeit, de az ide látogató turistákat is 

kiszolgálja.  

Fontos azonban megemlíteni, hogy Veszprémnek fejlődést kell produkálnia szállás, orvosi 

ellátás, parkolási lehetőség, illetve számos különböző szolgáltatás terén, ugyanis az EKF éve 

akár 1,5 millió látogatót is vonzhat a városba, akik számára nem elegendő csak a kulturális 

programok biztosítása. (Fekete – Morvay, 2020) 

3.3.2. Turisztikai kereslet 

A következőkben a legmeghatározóbb mutatók tükrében ismertetem Veszprém turisztikai 

keresletét, kiemelt figyelmet fordítva a kereskedelmi szálláshelyszolgáltatások adataira.  

A veszprémi turisztikai forgalom az utóbbi években enyhe csökkenést mutat. A 10. ábrán 

megfigyelhető, hogy a kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek száma csökkenést mutat az 

utóbbi években, hiszen a 2019-es évben a 2015-ös évhez képest több mint 1300 fővel kevesebb 

vendég érkezett. Ehhez kapcsolódóan fontos rávilágítani arra is, hogy szintúgy a korábbi 

évekhez képest elenyészően, de csökkentek a kereskedelmi szálláshelyek férőhelyei (9.ábra). 
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200. Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken (fő) 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

Vendégéjszakák tekintetében erőteljes növekedés figyelhető meg (11.ábra), hiszen míg 2015-

ben kb. 85 000 vendégéjszakát számolt a város, addig 2019-re csaknem 100 000-re emelkedett 

az érték, mely a 2018-as évnél kb. 5000 vendégéjszakával több.  

 

201. Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

A már említett kereskedelmi szálláshelyek vendégszáma csökkent, ellenben a vendégek 

tartózkodási ideje (12.ábra) 2,3 nap, mely növekedést mutat a korábbi évekhez képest. Ez 
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utóbbi adat megfelel az országos átlagos tartózkodási időnek, azonban Veszprémet inkább 

egynapos városként emlegetik. Sajnos a legtöbb turista még mindig fél vagy 1-1 napra jön – 

legtöbbször a Balaton-parti nyaralás során - városnézés erejéig. (Kolocz, 2015) 

 

202. Vendégek átlagos tartózkodási ideje (éjszaka) 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

A kulturális potenciál vizsgálata kapcsán elmondható, hogy 2015-ben a Veszprémben mintegy 

958 rendezvényt bonyolítottak le, melyeken összesen 267 300 fő vett részt. A városi 

múzeumokat 90 869 fő látogatta az év során, a színházakat pedig 75 480 fő. Elmondható, hogy 

az egy főre jutó rendezvények száma igen magas, valamint a muzeális intézmények és színházi 

előadások látogatottsága is kiemelkedő. (Fekete – Morvay, 2020) 

A veszprémi lakosság kultúra iránti keresletére az jellemző, hogy minél magasabb 

jövedelemmel rendelkeznek a lakosok, annál elégedettebbek a kulturális kínálattal, valamint 

minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, annál gyakrabban látogatnak kulturális 

rendezvényeket. Elmondható tehát, hogy hangsúlyt kell fektetni a lakosság minél szélesebb 

körben való bevonására, valamint az EKF program kommunikációjára, s kiemelt figyelmet kell 

fordítani az alacsonyabb végzettséggel/jövedelemmel rendelkezők megszólítására, a 

különböző szabadidős, kulturális programokba való bevonásukba. (Lőrincz – Banász, 2019)  
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4. KUTATÁSI TERV 

Tudományos kutatásom célja, hogy választ kapjak a fenntartható turizmust érintő kérdéseimre, 

felvetéseimre. A szakirodalmi áttekintésből, különösen a Veszprém-Balaton2023 BidBook 

feldolgozását illetően kiderült, hogy a 2023-as évre Európa Kulturális Fővárosa címet elnyert 

Veszprém városának egyik legfontosabb célja a fenntarthatóság, mely az egész program 

kialakítása, lebonyolítása során elsődleges szempont.  

Kutatási kérdéseim kialakítása során két fő irányvonalra fektettem a hangsúlyt. A szakdolgozat 

azt vizsgálja, hogy (1) a fenntarthatóság miben nyilvánul meg a program kialakítása során, 

valamint (2) a veszprémi szálláshely szolgáltatók - mint stakeholderek - működésük során 

milyen mértékben veszik figyelembe a fenntarthatóságot, s ehhez kapcsolódóan (3) képesek-e 

kiszolgálni a veszprémi EFK program horizontális projektfejlesztési alapelveit? 

Konkrét kutatási kérdéseim a következők:  

K1- Miben nyilvánul meg, hogy a veszprémi EKF program szerves része a fenntarthatóság? 

Mindennapjaink során egyre nagyobb figyelmet szentelünk a fenntarthatóságra, így mondhatni 

már-már elengedhetetlen, hogy egy ekkora volumenű program figyelmen kívül hagyja azt. Első 

hallásra a legtöbb embernek a környezeti fenntarthatóság jut eszébe, nem is csoda, hiszen 

környezünk romló állapota változásért kiált. Kíváncsivá tett, hogy vajon a veszprémi EKF 

program is csak a környezeti tényezőkre helyezi-e a hangsúlyt, hogyan tekint a társadalmi, 

gazdasági tényezőkre.  

K2- A veszprémi szálláshelyek kínálata, szolgáltatásai milyen mértékben vannak összhangban 

a veszprémi EKF program horizontális projektfejlesztési alapelveivel, mint a fenntarthatóság, 

akadálymentesség, gyermek és családbarát EKF? 

Ahogy korábban említettem, a veszprémi EKF program horizontális programfejlesztési 

alapelvei a fenntarthatóság, akadálymentesség, gyermek- és családbarát EKF. Mindez azt 

jelenti, hogy az egyes rendezvények megszervezése során a projektmenedzserek arra 

törekednek, hogy ezen kritériumoknak csaknem az összes saját szervezésű rendezvény, 

program minél nagyobb mértékben megfeleljen. Meglátásom szerint több dimenzióban, 

összefüggéseiben kell vizsgálni egy adott várost/térséget, hiszen egy turista sem csak azt veszi 

figyelembe, hogy az adott rendezvény például mennyire fenntartható, vagy családbarát, hanem 

azt is, hogy az egész város/térség, esetünkben a helyi szálláshely szolgáltatók, milyen mértékű 

törekvést mutatnak a fenntarthatóság irányába, illetve mennyire egészítik ki egymást az egyes 

szolgáltatások, tényezők, mint az akadálymentesség, családbarát felfogás stb. Arra voltam 

kíváncsi, hogy mennyire van összhangban a veszprémi szálláshelyek profilja, szolgáltatásaik 

kínálata a veszprémi EKF program horizontális projektfejlesztési alapelveivel. 
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Hipotéziseimet a kutatási kérdéseim vonatkozásában állítottam fel a 13. ábra szerint. 

 

203. Kutatási kérdések és hipotézisek kapcsolata 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

H1- A veszprémi EKF program elsődlegesen saját rendezvényeinek megszervezése és 

lebonyolítása során törekszik a fenntarthatóságra. 

H2- A veszprémi EKF programban a környezeti- és társadalmi fenntarthatóság nagyobb 

szerepet kap a gazdasági szempontoknál. 

H3- A veszprémi EKF programban a helyi lakosság kulturális igényinek kielégítése prioritást 

élvez a turistákéval szemben. 

H4- A veszprémi szálláshely szolgáltatók képesek kiszolgálni és hozzájárulni az EKF program 

horizontális projektfejlesztési alapelveihez. 

H5- A veszprémi szálláshelyek működésükkel a fenntartható turizmus kiszolgálására 

törekednek. 

Kutatásom módszertanának empirikus adatszerzést választottam, kvalitatív és kvantitatív 

formában egyaránt. A K1 kérdéshez kapcsolódóan strukturált interjút készítettem öt 

személlyel, akik közvetlenül vagy közvetve a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. (továbbiakban VEB 

2023 Zrt). munkatársai. Azért esett a választásom ezen személyekre, hogy minél több, 

különbözőbb perspektívából megismerjem a programot. Nem titkolt célom volt, hogy olyan 

információkhoz is hozzájussak, melyek nem kerültek megosztásra a BidBook-ban, valamint, 

hogy minél jobban megismerhessem a programot, különösen a fenntarthatóság tekintetében.  

Az interjúalanyaim a következő személyek voltak: 

 Mike Friderika, a VEB 2023 Zrt. programfejlesztésért felelős igazgatója 

 Zugschwert Szabolcs, a VEB 2023 Zrt. marketing- és kommunikációs igazgatója 

K1

H1

H2

H3

K2

H4

H5
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 Jelinkó Mónika, a VEB 2023 Zrt. közösségi bevonás és kapacitásfejlesztésért felelős 

vezetője 

 Kruppa-Jakab Éva, a VEB 2023 Zrt. Ragyogók önkéntes programjának tagja 

 Dominus Ákos, a Veszprém-Balaton2023 program fenntarthatósági szakértője 

Feltételeztem, hogy pozíciójukból adódóan a fenntarthatóság más-más pillére (környezeti, 

gazdasági, társadalmi) élvez prioritást számukra, tehát különböző aspektusokból nyílik 

alkalmam megismerni a látásmódjukat, fenntarthatóságról alkotott véleményüket, 

koncentrálva a veszprémi EKF programra. 

K2 kérdésemhez kapcsolódóan kérdőíves felmérést végeztem öt veszprémi kereskedelmi 

szálláshellyel. Kérdéseimet annak tükrében fogalmaztam meg, hogy választ kapjak arra, hogy 

a szálláshelyek működése összhangban van-e a veszprémi EKF program horizontális 

projektfejlesztési alapelveivel, melyek a fenntarthatóság, akadálymentesség, gyermek és 

családbarát EKF. 

A kérdőív 25 kérdésből állt, melyet legalább 20 vagy annál több férőhellyel rendelkező és 

legalább 10 éve működő hotelek, panziók alkalmazottjai töltöttek ki. Kérdéseim leginkább 

jelenlegi működésükre, jövőre vonatkozó fejlesztéseikre koncentráltak. A kérdőívet felépítése 

tekintetében alapvetően 4 témakörre bontottam. Először a szálláshely pozicionálására 

törekedtem, általános adatok felől érdeklődtem, mint a férőhelyek száma, mióta üzemel a 

szálláshely, szezonalitás és annak befolyása, külföldi-magyar vendégek megoszlása. Ezt 

követően áttértem a környezeti fenntarthatóság felmérésére, alapul véve a Magyar Szállodák 

és Éttermek Szövetségének Zöld Szálloda Díj kritériumait, majd a társadalmi 

fenntarthatósággal kapcsolatban kérdeztem az akadálymentességről, a szálláshely család- és 

gyermek orientáltságáról. Végül a Veszprém-Balaton 2023 programhoz való hozzáállásuk 

felől érdeklődtem.  
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5. KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

5.1. A strukturált interjúk ismertetése: fenntarthatóság a Veszprém-Balaton2023 

program megvalósítóinak szemszögéből 

Az interjúkérdéseimet három téma köré építettem fel. Először általánosságban 

fenntarthatóságról kérdeztem, majd áttértem a Veszprém-Balaton2023 programra, különös 

tekintettel a célcsoportra (helyi lakosság vagy turisták), majd a veszprémi program 

fenntarthatósága került terítékre, figyelmet fektetve a rendezvényekre, közösségi bevonásra, 

kommunikációra. 

Egyetértést tapasztaltam interjúalanyaim körében annak tekintetében, hogy a fenntarthatóság, 

mint fogalom önmagában nagyon komplex jelentéssel bír. A legtöbben először a környezeti 

fenntarthatóságra asszociálnak a szó hallatán. Ha egy egyszerű mondattal kellene definiálni 

úgy fogalmaztak, a cél az, hogy úgy hagyjuk itt a Földet utódainknak, ahogy kaptuk, vagy jobb 

állapotban. 

Érdekes nézőpontokat ismertem meg az EKF célcsoportjára vonatkozóan. A válaszadók 

egyetértettek abban, hogy elsősorban a helyi lakosság érdekeit kell, hogy szolgálja az egész 

program. Cél, hogy felfedezzék saját kulturális értékeiket, az egész program részévé váljanak. 

A helyiek életminőségének javulnia kell, nekik nem szabad megsínyleniük a turisták által 

generált forgalmat. Egyfajta szemléletformálásnak kell megvalósulnia a helyi lakosság 

kultúrafogyasztási szokásainak fejlődése által. Interjúalanyaim elmondása alapján a program 

egyik törekvése az, hogy Veszprémből és a Balaton régióból egy kreatív, kulturális, összetartó 

térség jöjjön létre. S mindez azáltal lehet fenntartható, ha a helyi lakosság közösséggé 

kovácsolódik, hiszen ha már 2024-ben nem lesz a Veszprém-Balaton 2023 Zrt, de most indukál 

például egy önkéntes programot, remélhetjük, hogy az a jövőben is tovább működik.  

Válaszadóim elmondása szerint a program fenntarthatósága szempontjából kiemelt szereppel 

bír a helyi lakosság, de fontos célcsoportnak kell tekinteni természetesen a turistákat is, hiszen 

a Balaton az egyik leglátogatottabb belföldi turisztikai desztináció. A régióban élők nagy 

részének múlik megélhetése a vendégforgalmon, ebből kifolyólag elmondható, hogy egy 

turisztikai attrakció fejlesztése nem feltétlen a turisták kedvéért történik, hanem a turistákat 

kihasználva. Cél, hogy legyenek programok, a vendég helyben szálljon meg, helyben költse el 

a pénzét. Ezeket részben a lakosságért kell tenni. Nehéz meghatározni, hogy mi az az arány, 

ami egyrészt a helyieket megszólítja, illetve az ő javaikat szolgálja, döntően gazdasági 

értelemben. Az egyik válaszadó úgy fogalmazott: „Néha szoktam mondani, hogy én kicsit nem 

hiszek a turizmusban. Turistának oda jó menni, ahol a lakosságnak jó lakni. Ezért elsősorban 
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a fejlesztéseket, lakossági igényeket kell megcélozni. És ha a lakosság számára jók a fejlesztési 

irányok, akkor az a turizmusra is pozitív hatással lesz.” 

Kíváncsi voltam az EKF program kapcsán a fenntarthatóság környezeti, társadalmi vagy 

gazdasági szempontjait kell-e inkább hangsúlyozni a megkérdezettek szerint. A válaszok 

alapján kijelenthető, hogy mind a három dimenziót ugyanannyira fontosnak tartják, de a 

környezeti szempontok valamivel hangsúlyosabbak, már csak kézzelfoghatóságukból 

adódóan. Ilyenek például az infrastrukturális beruházások, rendezvények. Társadalmi 

fenntarthatóság tekintetében cél, hogy egy olyan közösséget építsen ez a projekt, amire lehet 

hosszútávon támaszkodni, gondolva itt konkrétan az önkéntesekre. Nagyon fontos a helyi 

lakosság bevonása, hogy minél jobban sajátjuknak érezzék a programot. Az egyik válaszadó 

kiemelte, hogy nincs környezeti fenntarthatóság társadalmi fenntarthatóság nélkül. Ezek erősen 

összefüggenek, és ahhoz, hogy környezeti szempontból fenntartható lehessen a program, 

társadalmilag is annak kell lennie. Másik interjúalanyom úgy fogalmazott a kérdés kapcsán 

„Ugyanannyira fontosak a környezeti szempontok, mint a gazdaságiak. Utóbbi leginkább olyan 

szemszögből, hogy mi lesz azokkal a projektekkel, melyek után az EKF, mint szervezet már 

nincs, s melyek azok a projektek, amik folytatódnak. Nálunk annyira fontos a fenntarthatóság, 

hogy az értékeink közé soroltuk. Tehát minden projekt tervezésénél ez egy olyan szempont, amit 

figyelembe veszünk, hiszen projektjeinknek szolgálniuk kell az értékeinket. A környezeti 

fenntarthatóság horizontális elvünk is, mely azt jelenti, hogy az összes projekt esetében kötelező 

szempont az egyes projektmenedzsereknek a fenntarthatóság figyelembevétele. Gazdasági 

fenntarthatóság pedig ott van jelen az EKF-nél, hogy projektjeink tervezése során átgondoljuk, 

melyek az egyszeri események, melyek kerülnek többször is megrendezésre? S ki fogja őket 

később megszervezni? Tehát itt már nem csak a pénzről van szó, hanem, hogy ki lesz az a 

csapat aki azt folytatja.” 

Egy adott program/rendezvény esetén is kardinális kérdés, hogy mitől tekinthető az 

fenntarthatónak? Interjúalanyaim szerint elsősorban azt lehet megítélni, hogy fenntartható 

vagy fenntarthatóság irányába törekvő-e. Az egyik válaszadó szerint a legfenntarthatóbb 

rendezvény az, ami így nem valósul meg, ami nincsen. „Én magam is elsőbbséget adok a 

produkciónak, viszont azt gondolom, hogy azok a megfelelő fenntarthatósági törekvéssel 

rendelkező rendezvények, akik a produkció után a második helyre már azt helyezik, hogy a 

produkció élvezete közben viszont minél kisebb környezeti terheléssel valósuljon meg a 

rendezvény, ami még mindig nem jelenti azt, hogy fenntartható lesz.” 

A válaszok alapján egyetértés volt a konkrét példákat illetően, mint a repohár alkalmazása, 

molinók újrahasznosítása, rendezvényhelyszín megfelelő kiválasztása és a szelektív 

hulladékgyűjtés. Egy bizonyos szint felett már arra is figyelni kell, hogy egy adott helyszínt - 
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amit a rendezvény használ - ugyanolyan, vagy jobb állapotban adja vissza. Fontos, hogy a 

rendezvény kommunikálja mindezt. 

A válaszok alapján elmondható, hogy a fenntarthatóság az egyik prioritás – ma már elvárásnak 

is tekinthető-, edukációs célja is van, melynek marketingkommunikációja elengedhetetlen, 

azonban konkrétumokra van szükség hozzá. Egyértelmű, hogy trendi fogalom, de 

általánosságban kijelenthető, hogy nem is lehetne hatékony szemléletformálást végrehajtani, 

ha az adott dolog nem lenne trendi. Interjúalanyom elmondta, hogy a fenntartható 

rendezvényszervezés módszertanának kidolgozása van folyamatban, amit a gazdaságfejlesztési 

program megvalósítása fog követni, mely a rendezvényszervezés folyamatát hivatott 

egyszerűsíteni.  

A megkérdezettek egyetértettek abban, hogy nagyon fontos a résztvevők (helyi lakosok, 

turisták, egynapos látogatók) programba való bevonása. Érezzék, hogy mindez értük történik, 

az ő javaikat szolgálja. Akár intézményesített formában, civil szervezetként, hiszen 

pályázhatnak ötleteikkel is. Az edukáció is elengedhetetlen, például a szelektív hulladékgyűjtés 

terén. Vajon hogyan járulhat hozzá a lakosság a projekt fenntartható módon való 

lebonyolításához? Interjúalanyaim szerint adja magát a válasz, hogy az egyes célkitűzések, 

szabályok betartásával. Mindezek meghatározása alapvetően két dolgon múlik: a szervezőkön 

és a kommunikáción. A fokmérő, hogy a szervezők és partnereik megfelelő, jól kialakított 

iránymutatást adjanak, de a működőképesség és annak a fenntarthatósága már a helyi 

közösségen múlik. Egyfajta kettősség is jellemző, mely az egész kulcsát jelenti: egyfelől a 

szervezőknek kell a látogatók igényeit megfogalmazni, de úgy, hogy ezek az igények aztán 

kivitelezhetőek legyenek és a lakosság saját igényeinek érezze azokat. Például, ha a szervezők 

azt közvetítik látogatók felé, hogy adott rendezvényre kerékpárral érkezzenek, akkor lehet, 

hogy az elején még nem sokan fognak így érkezni, de itt jön képbe a példamutatás és a jó 

gyakorlat. Ha a látogatók azt látják, hogy az eseményen a kerékpáros közlekedést priorizálják, 

akkor a következő alkalommal valószínűleg még többen jönnek kerékpárral. Persze soha nem 

fog mindenki így érkezni, de a jó példa ragadós. 

Az önkéntesség témakörét firtatva arra kerestem a választ, hogy az önkéntesek mekkora 

szerepet töltenek be, meghatározó-e az egész projekthez való hozzáállásuk? Megosztó 

válaszokat kaptam, egyik interjúalanyom úgy fogalmazott: „A helyes válasz az, hogy nagyban. 

De azt gondolom, hogy az EKF program sikeresen megvalósulhatna önkéntesek nélkül is. De 

nyilván ez attól függ, hogy mit határozunk meg sikernek. Mi azt határozzuk meg sikeres 

programnak, hogy hányan jönnek el, de alapvetően azt, hogy a helyiek élvezzék a rendezvényt 

és legyenek bevonva, részesei legyenek az egésznek. És itt a bevonás a fontos, amit ezzel tudunk 

a legkönnyebben elérni. Lényegében a közösségépítés a cél.” A további válaszadók szerint az 
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önkéntesek meghatározóak mind jelenlétük, mind hozzáállásuk tekintetében, hiszen 

gyakorlatilag ők az arcai az egész projektnek. Egy-egy rendezvényen velük találkozik először 

a vendég, az általuk keltett első benyomás az egyik legfontosabb.  

Felmerül a kérdés, hogy miként lehet értékelni a rendezvények fenntarthatóság irányába tett 

lépeseit? Hiszen ezek alapján lehet később fejlődni, korrigálni a hibákat. Számos különböző 

véleményt ismerhettem meg az interjúk során. Válaszadóim szerint elengedhetetlen a 

megfelelő monitoring, egyikőjük úgy fogalmazott: „Remek módszer lehet a látogatók 

megkérdezése, hogy mennyire tarották fenntarthatónak az adott rendezvényt, a rendelkezésre 

álló eszközöket. Lehet mérni az újrahasznosított pet palackok mennységét, vagy 

vendéglátóhelyek esetén, hogy mennyire használtak környezetbarát eszközöket, melyek 

természetesen a gyakorlatban derülnek ki. Ha van egy állapotfelmérés a rendezvény után, 

akkor fotókkal, helyszínen készült felmérés alapján egy környezetvédelmi szakember meg tudja 

állapítani annak eredményességét. Az is mérhető, hogy a résztvevők tudatossága mennyire 

erősödött az adott rendezvény által, de ezt csak ők tudják elmondani személyesen a 

rendezvényen, vagy utólag kérdőíves formában”.  

Másik interjúalanyom szerint elsősorban az a fontos, hogy következetesen legyenek kialakítva 

a fenntarthatóság irányba tett lépések.  Egy előre kidolgozott követelményrendszert kell 

követni, melyből lehet később tanulni, törekedni a fejlődésre, a minél fenntarthatóbb 

megvalósításra. Nincs sikeres vagy ”sikertelen” fenntarthatóság irányába tett intézkedés, csak 

a törekvésekhez, célkitűzésekhez képest lehet fejlődni: az egyensúlyt kell megtalálni. A siker 

mindig saját magunkhoz képest lehet siker. Például, ha a szelektív hulladékgyűjtés volt a 

célkitűzés az adott rendezvényen, akkor a hulladék mennyiségéből az lemérhető. Ha az volt a 

cél, hogy az emberek kerékpárral érkezzenek, akkor annak száma, aránya is mérhető. 

Ehhez hasonló, érdekes nézőpontot ismertem meg egy másik válaszadó által is. „Ez nagyon 

egyszerű, csak sokan nem jönnek rá, hogy mennyire. Számokban. A környezetterhelés 

számokban nagyon szépen kimutatható. A rendezvény szén-dioxid kibocsátásán át számtalan 

módon. Akár azon keresztül, hogy az étkeztetést lebonyolítók között milyen mennyiségben 

tudtak csökkentett húsmennyiséget szolgálni. Ezekből a kinyert adatokból lehet aztán később 

építkezni. Az egyik mérőszám lehet például a palackozott víz eladásainak a száma. Egy ilyen 

ma elvárt környezetterhelést csökkentő intézkedés az, hogy lehetőséget biztosítasz a 

palacktöltésre, kulacstöltésre, és ha egyik évben azt látod, hogy eladtak 4500 db pet palackos 

vizet, következő évben már csak 3200 db-ot, és közben bevezetted a kulacs töltőállomást is, 

akkor ott egy kézzelfogható dolog van jelen. De mondhatnánk például a szívószálat is, az is 

hasonló. Tehát minden más csak porhintés, ami nem adatokon alapuló eredmény.” 
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Mindezek tudatában felvetődik a kérdés, vajon a régió, a veszprémi lakosság mennyire 

befogadó a fenntarthatóság érdekében tett intézkedésekre? Megegyeztek a válaszok, mely 

szerint abban az esetben nyitottak a résztvevők, ha a kész megoldásokat kapják. A készen 

kapott és kényelmesen kivitelezhető dolgokat kell elvárni, mert általánosságban az emberekben 

megvan az igyekezet a fenntarthatóság irányába. Van egy edukatív szándék is, de senkitől nem 

elvárás, hogy önmagától törekedjen a fenntarthatóságra. 

Az interjúk során megtudtam, több programtervezet is konkrét lehetőséget kínál a környezeti 

fenntarthatóság fontosságának hangsúlyozására. Jelenleg egy olyan fenntarthatósági program 

kidolgozása folyik, mely kifejezetten az ökológiai egyensúly megtartását célozza. A 

gyakorlatban ez egy ökológiai fesztivál megszervezését jelenti. Összeségében azonban minden 

rendezvény esetén cél, hogy az a lehető legkisebb környezeti terheléssel valósuljon meg, 

követvén a Veszprém-Balaton2023 program fenntarthatósági követelményrendszerben 

felállított szempontokat is. 

A fentebb kifejtett válaszok tükrében kijelenthetem, hogy az interjúk értékes és hasznos 

információt nyújtottak számomra. Számos új, érdekes nézőpontot ismertem meg a 

beszélgetések alkalmával, melyeknek köszönhetően különböző szemszögekből ismerhettem 

meg a Veszprém-Balaton2023 Európa Kulturális Fővárosa Program fenntarthatósággal 

kapcsolatos aspektusait, törekvéseit. Betekintést nyertem a konkrét terveket, megvalósításra 

váró rendezvényeket illetően. A kérdések során a társadalmi, gazdasági és környezeti 

értelemben vett fenntarthatóságot érintettem, mely által előzetes információim bővültek. Az 

interjúk során kiderült, hogy beszélgetőpartnereim magánéletükben is hangsúlyt fektetnek a 

fenntarthatóságra, így a veszprémi EKF program értékrendje sem áll tőlük távol, hiteles 

szervezői, résztvevői a programnak. 

5.2. A szálláshely szolgáltatók kínálatának fenntarthatósági jellemzői – a kérdőíves 

felmérés eredményei 

A veszprémi kereskedelmi szálláshelyekhez eljuttatott kérdőívem visszajelzései alapján 

kiderült, hogy turisztikai szolgáltatóként fontosnak tartják a vendégek tájékoztatását a helyi 

programokról, rendezvényekről. Közös cél, hogy a vendégek minél kellemesebb időt töltsenek 

el ne csak a szálláshelyen, de a városban is. A 14. ábrán megfigyelhető, hogy döntően (80%) 

prospektusok által informálódik a vendég, ezt követi a szálláshely alkalmazottjai által történő 

tájékoztatás (20%). 
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204. Szállóvendégek programokról való tájékoztatása 

Forrás: Saját szerkesztése 

 

A fenntarthatóság társadalmi vetülete kapcsán fontos szempont, hogy a szálláshelyek mennyire 

családorientáltak, mennyire törekednek a gyerekek igényeinek kielégítésére, tekintettel arra, 

hogy a veszprémi EKF egyik fő célcsoportja a családosok. Ha a gyerekeknek, családosoknak 

kialakított különböző programokat kínál a város, akkor az – jó esetben - turistákat is vonzz 

magával, akiknek fogadására fontos, hogy alkalmasak legyenek a szálláshelyek, gondolva itt a 

kiegészítő szolgáltatásokra, mint például gyerekek számára kialakított foglalkoztatórész. Bár a 

megkérdezett szálláshelyek 60%-a külön kedveskedik családoknak szóló ajánlatokkal, 

kedvezményekkel (15. ábra), kifejezetten a gyerekek számára kialakított “gyereksarokkal” 

egyikük sem rendelkezik (16.ábra). Ennek ellenére érdemes megemlíteni, hogy 

megkérdezettek 60%-a kínál külön gyerekmenüt az étlapon. 
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205. Veszprémi szálláshelyek és családi kedvezmények 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

206. Veszprémi szálláshelyek gyerekekhez való viszonyulása 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Érdeklődtem, hogy az egyes szálláshelyek milyen mértékben alkalmasak sérült személyek 

elszállásolására, megoldható-e a kerekesszékkel való közlekedés a szálláshely területén? A 17. 

ábra szemlélteti, hogy megkérdezettek 20%-a teljes mértékben alkalmas a 

mozgáskorlátozottak fogadására, míg 60% csak részben, hiszen nem akadálymentesített az 

egész szálláshely, 20% pedig egyáltalán nem alkalmas a fogadásukra. Az akadálymentesítés 

egyik fontos komponense lehet a látássérültek Braille-írással való informálása, gondolva itt az 

egyes szoba/helyiség neveire. A válasz egyöntetű nem volt, tehát összességében elmondható, 

hogy a megkérdezettek körében nem prioritás ezen szegmens kiszolgálása (18.ábra). 
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207. Veszprémi szálláshelyek és mozgáskorlátozottak 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

208. Veszprémi szálláshelyek és Braille-írás 

Forrás: Saját szerkesztés 

A környezeti fenntarthatóság terén meglepően pozitív képet kaptam. A 19. ábra alapján 

értelmezhető, hogy a megkérdezettek 80%-a odafigyel, hogy energiatakarékos izzót 

használjon, 40%-a megújuló energiaforrást is használ. Az 5-ből 3 szálláshely kártyás kapcsolót 

alkalmaz a szobákhoz, illetve közösségi tereikben is mozgásérzékelős világítás található, az 

energiafelhasználás csökkentésének érdekében. Szelektív hulladékgyűjtés terén elmondható, 

hogy a megkérdezettek 60%-a a szálláshely egész területén szelektíven gyűjti a hulladékot, 

40% pedig csak a közösségi terekben, irodákban, melyet a 20. ábra szemléltet.  
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209. Veszprémi szálláshelyek és környezeti fenntarthatóság 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

210. Veszprémi szálláshelyek és szelektív hulladékgyűjtés 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Kutatásom szempontjából fontosnak tartottam érinteni, hogy a megkérdezett szálláshelyek 

hogyan viszonyulnak ahhoz, hogy Veszprém 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa lesz. A 21. 

ábra alapján elmondható, hogy a többség szerint pozitív hatást fog gyakorolni a helyi a 

turizmusra. A megkérdezettek 40%-a már a projektévet megelőző években is magasabb 

vendégforgalmat feltételez, míg 40% csak 2023-ban számít nagyobb forgalomra. Érdekes adat, 

hogy 75%-uk egyenlő arányban megoszló külföldi-belföldi turistaforgalomra számít, 25% 

pedig csak a belföldi turisták látogatására, ennek ellenére a többség egyáltalán nem tervez 

kapacitásnövelést vagy szolgáltatásbővítést az elnyert cím hatására. 
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211. Veszprémi szálláshelyek és EKF vendégforgalom 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Hipotézisem vizsgálatához a szálláshelyre jellemző szezonalitás témakörét is firtattam, hiszen 

a fenntarthatóság egyik befolyásoló eleme. Mint megtudtam, a megkérdezettek az egész év 

során várják a vendégeket, azaz éves nyitvatartással üzemelnek, ugyanakkor a nyári szezon 

erőteljes mértékben meghatározza telítettségükét (22. ábra). 

 

212. Veszprémi szálláshelyek és szezonalitás 

Forrás: Saját szerkesztés 

Kiemelendő kérdés, hogy a szálláshelyek működésük során mennyire törekednek a 

fenntarthatóságra? Ennek természetesen rendkívül sok aspektusa van, de mint fentebb 

részleteztem, a megkérdezettek számos téren törekednek a fenntartható alternatívák előnyben 

részesítésére. A 23. ábra szemlélteti, hogy a megkérdezettek nem csak magyar, de nagyrészt 

kiemelten helyi szolgáltatókkal állnak együttműködésben, ami nagy pozitívum a szállítás során 

keletkező CO2 kibocsátás csökkentése, illetve a helyi vállalkozások támogatása miatt is. 
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213. Veszprémi szálláshelyek és helyi szolgáltatók 

Forrás: Saját szerkesztés 

Szempontomként szolgált felmérni a közlekedéssel kapcsolatos tényezőket is. Megtudtam, 

hogy 80%-uk nem biztosít transzfert a vendégek számára, mindegyik szálláshely könnyedén 

megközelíthető tömegközlekedéssel (24. ábra), mely környezeti szempontból nem 

elhanyagolható. Szintén pozitívum, hogy a megkérdezettek 60%-a biztosít kerékpárbérlési 

lehetőséget vendégei számára (25. ábra), azonban elektromos töltőállomás 5-ből 3 szálláshely 

közelében abszolút nem találtható, 2 szálláshely közelében megtalálható, de sajáttal egyikük 

sem rendelkezik. 

 

214. Veszprémi szálláshelyek megközelíthetősége 

Forrás: Saját szerkesztés 
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215. Veszprémi szálláshelyek és kerékpárbérlés 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Nem elhanyagolható, hogy a szálláshely által kínált/biztosított étkezési lehetőség mennyire 

járul hozzá az ökológiai problémákhoz? Manapság egyre többen választják a húsmentes vagy 

állati eredetű termékeket nem tartalmazó étrendet. Kérdés, hogy mekkora figyelmet fektetnek 

erre a szálláshelyek? A 26.ábra alapján elmondható, hogy a megkérdezettek 80%-a alkalmas a 

különböző étrendeket követő vagy ételallergiás vendégek kiszolgálására, mely pozitívum, de 

napjainkban már-már elvárásnak is tekinthető. 

 

 

216. Veszprémi szálláshelyek és étkezés I. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Megosztó kérdés - akár a szálláshelyek, akár a vendéglátóegységek körében, - hogy étkezéshez 

szolgálnak-e fel csapvizet vendégeik számára? Profitorientált szempontból a helyes válasz az, 

hogy nem, ugyanakkor Földünk megóvásának érdekében csökkenteni kellene azt, már csak 

csomagolásának, előállításának környezetszennyező hatása miatt is. A megkérdezettek 40%-a 

igen, 40%-a nem, míg 20%-a csak a vendég külön kérésére szolgál fel csapvizet (27.ábra). 

 

217. Veszprémi szálláshelyek és étkezés II. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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6. ÖSSZEGZÉS, JAVASLATOK 

Jelen fejezetben legfőbb kutatási eredményeimet összegzem, hipotéziseimet válaszolom meg, 

majd szakmai javaslatot, jövőre vonatkozó feladatokat fogalmazok meg. 

6.1. Kutatási kérdéseimhez kapcsolódó hipotézisek vizsgálata 

H1- A veszprémi EKF program elsődlegesen saját rendezvényeinek megszervezése és 

lebonyolítása során törekszik a fenntarthatóságra. 

Az interjúk során az veszprémi EKF-el kapcsolatos fenntarthatóság témakörét firtatva 

egyértelműen a rendezvényekre terelődött a hangsúly, azok fenntartható módon való 

szervezésére, lebonyolítására. Nem véletlen, hiszen a program döntően programokkal, 

rendezvényekkel tervezi gazdagítani a helyi kulturális életet, másodlagos szerepet hagyva az 

infrastrukturális beruházásoknak. Nem mindegy azonban, hogy hogyan és milyen formában, 

kivitelezésben teszik azt. Interjúalanyaim - akik a program szervezői is – elmondták, hogy bár 

sosem lehet egy rendezvény környezeti szempontból tökéletesen fenntartható, de annak 

irányába való törekvés abszolút cél. Ennek érdekében kell egy követelményrendszert 

felállítani, amihez lehet igazodni, mérni a fejlődést, korrigálni a hibákat. Mint megtudtam, a 

fenntartható rendezvényszervezés egyik alappillére a megfelelő helyszínválasztás, hiszen ezen 

komponens merőben meghatározza a környezetszennyezés mértékét. Ezen kívül jelentős 

szerepet játszik a szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése, az újrahasznosított produktumok 

használata. Nem elhanyagolható továbbá a helyi partnerek, szolgáltatók kiválasztása, mely 

által nem csak támogathatjuk a régió lakosait, de csökkenthetjük a szállítás során keletkező 

károsanyag- kibocsátást is. Összességében megállapítható, hogy a helyi EKF minden téren, 

minden döntése során ügyel a fenntarthatóság előnyben részesítésére, de leginkább 

rendezvényei során kívánja hangsúlyozni, népszerűsíteni azt, melyet az is alátámaszt, hogy a 

horizontális programfejlesztésének egyik alappillére. Első hipotézisem (H1), mely szerint „a 

veszprémi EKF elsősorban saját szervezésű rendezvényein törekszik azok fenntartható módon 

való megszervezésére és lebonyolítására” beigazolódott. 
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H2- A veszprémi EKF programban a környezeti és társadalmi fenntarthatóság nagyobb 

szerepet kap a gazdasági szempontoknál. 

Minden vállalkozásnak, projektnek lételeme, hogy gazdaságilag fenntartható legyen, azonban 

az EKF program olyan szerencsés helyzetben van, hogy döntően az állam által kapott 

támogatásból bonyolítható le. Nem a profitorientáltság az elsődleges cél, hanem az elnyert 

összeg minél hasznosabban történő felhasználása, melyben a kultúráé a főszerep. Ennek 

ismeretében lehetőség van a tényleges programra és tartalomra helyezni a hangsúlyt, de mint 

minden esetben, így is átgondolást igényel, hogy az egyes programok gazdasági szempontból 

is rentábilisak legyenek. A megkérdezettek szerint úgy is értelmezhetőek a gazdasági 

szempontok, hogy a projektév után lesz-e olyan szervezet, ami folytatja a VEB 2023 Zrt. 

tevékenységét. Egyrészt az önkéntes program kapcsán, másrészt, hogy melyek azok a 

rendezvények, amik megismétlődnek. Általánosságban elmondható, hogy a gazdasági 

fenntarthatóság elvárt, feltételezhető, hogy stabilan létezik, s ennek megléte után lehet és kell 

foglalkozni a társadalmi, környezeti fenntarthatósági célokkal.  

A veszprémi EKF program kapcsán sok információt szereztem a környezeti és társadalmi 

szempontokkal kapcsolatban, melyek a fent kifejtett interjúkban is szerepelnek. Remek 

példaként szolgál a 2020. szeptemberében megrendezett Filmpiknik, ahol nagy hangsúlyt 

fektettek a rendezvény akadálymentesítésére. A vetített filmeket feliratozták a hallássérültek 

segítésére, minden helyszín mozgáskorlátozottak számára is megközelíthető volt, de 

említhetnénk a rendezvény weboldalát is, mely akadálymentesített menüvel is rendelkezett. 

Környezeti fenntarthatóság terén az Utcazene Fesztivál is jó példa lehet, ahol bár a repohár 

bevezetése végül nem valósult meg a koronavírus okozta bizonytalanságok miatt, de a szelektív 

hulladékgyűjtő kukák kihelyezése nagyon sikeres eredményt ért el. Mindkét rendezvény során 

fenntarthatósági kérdőívet tölthettek ki a látogatók, mely a Pannon Egyetem együttműködése 

által készült el. A kérdőív kitöltetését a veszprémi EKF Ragyogók nevű önkéntescsoportja 

végezte. Hipotézisemet (H2) részben tudom elfogadni, mert bár a környezeti és társadalmi 

fenntarthatóságra helyeződik a hangsúly, a stabil gazdasági háttér elengedhetetlen. 
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H3- A veszprémi EKF programban a helyi lakosság kulturális igényinek kielégítése prioritást 

élvez a turistákéval szemben. 

Az interjúk során világos képet kaptam a célcsoport tekintetében. Annak ellenére, hogy a 

turizmus nagyon fontos komponens, az EKF program leginkább a helyi lakosság kulturális 

igényét, motivációját, keresletét kívánja előtérbe helyezni. Természetesen egy ekkora 

volumenű program figyelembe veszi a turisták igényeinek kielégítését is, mégis a helyi 

lakosság élvez prioritást. A kapcsolat a két csoport között gazdasági értelemben véve is nagyon 

fontos, hiszen gyakorlatilag a régió lakossága szolgálja ki a turistákat. Az ő forgalmuk által is 

növekednek bevételeik. Ha a látogató érdemesnek tartja a régió felfedezését, különösen 

Veszprémet, akkor az valószínűleg vendégéjszakát tölt el a városban, különböző 

látógatóegységeket fedez fel, szolgáltatásokat vesz igénybe, mely a helyi lakosság bevételeit 

növeli. Jól megfigyelhető, hogy a veszprémi EKF a külföldről érkező látogatókat is kívánja 

megszólítani, ami egyfajta elvárás is, hiszen nemzetközileg ismert és elismert programról van 

szó. Weboldala, közösségi média felületei angol nyelven is elérhetőek, igyekszik korábbi EKF 

városokkal kapcsolatot teremteni a minél jobb minőségű program kivitelezése végett, tehát a 

nemzetközi kapcsolattartás is elengedhetetlen.  

Az interjúk során megtudtam, hogy egy Welcome Veszprém elnevezésű program van 

készülőben, mely által gyakorlatilag a városba látogató turisták minél magasabb szinten, 

érthetően való kiszolgálása a cél. Azt szeretnék elérni, hogy a helyi szálláshely, 

vendéglátóhely, közlekedés stb. szolgáltatók minél alkalmasabbak legyenek akár külföldi, akár 

belföldi vendégforgalom fogadására. Ennek eszköze lehet például az idegen nyelv ismerete, 

helyi programokról tájékoztatásnyújtás a városba látogatóknak. Összességében tehát az 

edukáció ismét megjelenik. A szervezőkkel való beszélgetés alkalmával, a szakirodalmi 

feldolgozás során egyértelművé vált, hogy elsődleges cél a helyi lakosság életminőségének, 

kulturális kínálatának, kultúrafogyasztási szokásainak magasabb szintre helyezése. Cél egy 

kreatív, kulturális régió megteremtése, ahol a turistaforgalom is nagy szerepet játszik, mely 

által európai szintű ismertséget szerezhet Veszprém és a Balaton térség. H3 hipotézisemet 

elfogadom, mely szerint a veszprémi EKF programban a helyi lakosság kulturális igényinek 

kielégítése prioritást élvez a turistákéval szemben. 
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H4- A veszprémi szálláshely szolgáltatók képesek kiszolgálni és hozzájárulni a veszprémi EKF 

program horizontális projektfejlesztési alapelveihez. 

A beérkezett adatok alapján elmondható, hogy a megkérdezett veszprémi szálláshelyek nem 

kifejezetten gyermek- és családorientáltak. A létesítmény akadálymentesítésének irányába 

kevés fejlesztés történt, melynek oka ismeretlen számomra. Elképzelhető, hogy nincs rá igény, 

de előfordulhat a pénzügyi kapacitás hiánya is. Környezeti fenntarthatóság tekintetében viszont 

számos pozitívumra derült fény a csökkentett energiafelhasználástól kezdve a megújuló 

energiaforrások priorizálásáig. Elmondható, hogy a megkérdezettek közül mindenki számára 

bizonyos mértékben fontos a szelektív hulladékgyűjtés. H4 hipotézisemet részben elutasítom, 

mivel a megkérdezett veszprémi szálláshelyek működése a környezeti elemeken kívül nincsen 

összhangban a veszprémi EKF program horizontális programfejlesztési alapelveivel. 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem is szeretnék kiszolgálni a szóban forgó 

célcsoportokat is, előfordulhat, hogy a veszprémi EKF és a szálláshelyek között nem létesült 

kétirányú kommunikáció ezzel kapcsolatban, vagy jelen kereslet alapján nem indokolt a 

horizontális projektfejlesztési alapelveknek megfelelő kínálat kialakítása. 

H5- A veszprémi szálláshelyek működésükkel a fenntartható turizmus kiszolgálására 

törekednek. 

A kutatás során beérkezett válaszok, információk csak felületesen érintik a fenntartható 

turizmus irányába tehető törekvéseket. Ennek ellenére világosabb képet kaptam, mely a 

megkérdezettek fenntarthatóságért tett tényleges döntéseit, elhatározásait tükrözi. Nehéz 

meghatározni, hogy egy adott szálláshely milyen mértékben törekszik a fenntarthatóságra. A 

szakirodalom alapján felállított szempontrendszer szerint elmondható, hogy a megkérdezett 

veszprémi szálláshelyek a fenntarthatóság irányba törekvést mutatnak. Ezt alátámasztja 

például az energiatakarékosság szem előtt tartása. A válaszokból megtudtam, hogy a 

szálláshelyek törekednek a helyi szolgáltatókkal való együttműködésre, a növényi/húsmentes 

étrend kiszolgálásra, a megfelelő hulladékgazdálkodásra, illetve a károsanyagkibocsátás 

csökkentésére. H5 hipotézisemet elfogadom, mely szerint „a veszprémi szálláshelyek 

működésükkel a fenntartható turizmus kiszolgálására törekednek”. 
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6.2 Szakmai javaslatok 

Dolgozatomban a veszprémi EKF program fenntarthatósági törekvéseit tártam fel, elemeztem 

azokat, majd a veszprémi szálláshelyszolgáltatók - mint helyi stakeholderek - 

fenntarthatósághoz, EKF program horizontális programfejlesztési alapelveihez való 

hozzáállásukat vizsgáltam. Kutatásom alapján elmondható, hogy a veszprémi EKF szervezői 

elengedhetetlennek tartják a fenntarthatóság irányába való törekvést, különösen rendezvényeik 

tekintetében, melyet alátámaszt, hogy az előre meghatározott horizontális projektfejlesztési 

alapelveik alapját is képezi az akadálymentesség, gyermek-és családbarát EKF mellett. 

Elmondható, hogy ezen alapelveknek a megkérdezett veszprémi szálláshelyszolgáltatók csak 

részben tudnak megfelelni, mert míg a környezeti fenntarthatóság terén kimutathatók a 

fejlesztések, addig az akadálymentesség, gyermek-és családbarát ellátás/szolgáltatás háttérbe 

szorul.  

Véleményem szerint a veszprémi EKF értékeit, horizontális projektfejlesztési alapelveit az 

egész város, régió számára közvetítenie kell, nagyon fontos a bevonásuk. Nem elegendő, ha 

csak a saját rendezvényein, programjain koncentrál célkitűzéseire. Amennyiben a desztináción 

belül működő szolgáltatók nem alkalmasak például a vegán étrend kiszolgálására vagy a 

mozgáskorlátozottak elszállásolására, akkor az ezen igényekkel rendelkező személyek nem 

fogják azt látogatni, azaz e fontos szegmens kiszorul a programból. Az egész városra, Balaton 

térségre kiterjedő programról van szó, ebből kifolyólag minden szereplőre hatással vannak a 

képviselt értékek, célkitűzések.  

Véleményem szerint a kulcs a kölcsönös kommunikációban, együttműködésben rejlik. 

Ahogyan már korábban említettem, elengedhetetlen a helyi emberek és szolgáltatók bevonása, 

a programban érintett szereplők partnersége. Mindez nem csak a veszprémi EKF szervezői és 

a projekt élvezői között kell, hogy létrejöjjön, hanem a szervezők és a Veszprémben, régióban 

tevékenykedő szolgáltatók, vállalkozások között is, hiszen csak ebben az esetben valósulhat 

meg egy egységes Európa Kulturális Főváros program Veszprémben és Balaton térségben. 

Kutatásom különböző szemszögekből való vizsgálatok által folytatható, azonban az egyik 

legalapvetőbb út a 2023-as évet követő elemzés, értékelés. A jelen információk tükrében kell 

felmérni, hogy a program végül mennyire felelt meg előre felállított fenntarthatósági 

célkitűzéseinek.  

Összességében elmondható, hogy a fenntarthatósági törekvésekhez minden adott, annak 

eredményességét a megfelelő szervezés, együttműködés, a közös célok végrehajtása határozza 

meg. 
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3 MELLÉKLETEK 

 

 

1. számú melléklet- Agenda 2030 célok 

Forrás: Kozma (2020) alapján saját szerkesztés 

 

 

  

 

Agenda 2030 célok 

1. Szegénység felszámolása 10. Egyenlőtlenségek csökkentése 

2. Az éhezés megszüntetése 11. Fenntartható városok és közösségek 

3. Egészség és jóllét 12. Felelős fogyasztás és termelés 

4. Minőségi oktatás 13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen 

5. Nemek közötti egyenlőség 14. Óceánok és tengerek védelme 

6. Tiszta víz és alapvető köztisztaság 15. Szárazföldi ökoszisztémák védelme 

7. Megfizethető és tiszta energia 16. Béke, igazság és erős intézmények 

8. Tisztességes munka és gazdasági 

növekedés 

17. Partnerség a célok eléréséért 

9. Ipar, innováció és infrastruktúra   
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1991 Dublin 2011 Tartu, Tallinn 

1992 Madrid 2012 Guimarães, Maribor 

1993 Antwerpen 2013 Marseille, Kassa 

1994 Lisszabon 2014 Umeå, Riga 

1995 Luxembourg 2015 Mons, Plzeň 

1996 Koppenhága 2016 
Donostia-San 

Sebastián, Wrocław 

1997 Szaloniki 2017 Aarhus, Páfosz 

1998 Stockholm 2018 
Valletta,  Leeuwarden-

Friesland 

1999 Weimar 2019 Matera, Plovdiv 

2000 

Reykjavík, Bergen, 

Helsinki, Brüsszel, 

Prága, Krakkó, 

Santiago de 

Compostela, Avignon, 

Bologna 

2020 
Fiume (Rijeka), 

Galway 

2001 Rotterdam, Porto 2021 
Temesvár, Elefszína, 

Újvidék 

2002 Brugge, Salamanca 2022 Kaunas, Esch 

2003 Graz 2023 Veszprém 

2004 Genova, Lille 2024 Tartu, Bad Ischl, Bodø 

 

3.számú melléklet – EKF címet nyert városok/térségek 1985-2024 között 

Forrás: Saját szerkesztés az Európai Bizottság honlapja alapján 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ume%C3%A5
https://hu.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88
https://hu.wikipedia.org/wiki/Donostia-San_Sebasti%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Donostia-San_Sebasti%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://hu.wikipedia.org/wiki/Leeuwarden
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADzf%C3%B6ld
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3. számú melléklet – Veszprém részletes bemutatása 

Veszprém fontos útvonalak találkozópontjaként, a 10. század végén jött létre, melyet 

meghatározott a víz jelenléte, természet adta védelem. A körülbelül 40 méter magas Várhegy 

emelkedik a Séd völgye fölé, fennsíkját a sziklás hegyoldalak kísérik. A terepformákat a 

völgyek nevei jelölik ki, mint Betekints-völgy, Hosszú-völgy, Völgyikút-völgy, Fejes-völgy, 

Buhim-völgy, Aranyos-völgy, melyek között magaslanak ki a hegynek nevezett dombok: 

Benedek-hegy, Vár-hegy, Cserhát, Kálvária-hegy, Jeruzsálem-hegy, Temető-hegy, 

Gulyadomb és a Táborállás. A térséget változó éghajlat jellemzi, hiszen három éghajlati terület 

hatása is jelen van: a szárazföldi, óceáni és a mediterrán, mely megfelel az országosnak, 

leginkább nyugat-magyarországinak. Veszprémben gyakori a szeles időjárás, mely a bakonyi 

szél erdőinek tiszta levegőjét hozza magával. (Bőszéné Szatmári-Nagy, 2008) 

Természeti örökség tekintetében a már említett Séd-patak völgye remek kikapcsolódási 

lehetőséget biztosít mindenki számára, különös az aktív turizmus kedvelőinek. A Benedek-

hegy lába alatt elterülő Szerelem-sziget vezet át a Betekints-völgybe, mely a Kolostorok és 

Kertek projekt keretein belül számos újításon esett át. A patak partot, állatkertet és várat körbe 

ölelő turistaútvonal mentén számos műemlék megcsodálására van lehetőség, mint a Margit-

romok, Jezsuita templom. Parkosított területek, tematikus játszóterek gazdagítják a 

kikapcsolódni vágyó lakosok, turisták lehetőségeit. A Gulya-dombi parkerdő kiválóan 

alkalmas kirándulásra, sportolásra Veszprém szívében. Kilátójából páratlan látkép nyílik a 

városra, Bakony dombjaira. Közvetlen szomszédságában terül el a Kittenberger Kálám 

Növény-és Vadaspark, mely a város egyik legjelentősebb turisztikai vonzereje, A remek 

természeti adottságokkal rendelkező, mintegy 150 faj megcsodálást biztosító állatkert az 

ország első vidéki állatkertjeként több mint 50 éve fogad vendégeket. Az elmúlt évek 

folyamatos fejlesztései is (új fajok bemutatása, kifutótér, játszóterek, Afrika-ház, 

Kölyökdzsungel stb.) hozzájárultak ahhoz, hogy országos jelentőségű turisztikai vonzerővé 

vált. (Kolocz, 2015) 

Épített örökségek tekintetében is kiemelkedő a város, számos műemlékvédelem, helyi védelem 

alatt álló ingatlan található: 

 Veszprém város hallatán sokaknak a Vár jut először eszükbe, nem véletlen, hiszen a 

változatos történelmi, egyházi értékeket rejtő látványosság egyből magával ragad 

bárkit. A Vár egyik ékkövéhez, István és Gizella szobrához a Hősök Kapuja alatt 

átvezető ódon macskaköves úton juthatunk fel, ahol páratlan kilátás nyílik a hangulatos 

völgyben csorgadozó Séd-patakra, Benedek-hegyre. A Vár egyik legrégebbi, 

Szentháromság-téren elterülő épülete a Szent Mihály Bazilika, ahol Boldog Gizella 
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karcsont-ereklyéjét őrzik, de otthonául szolgál hangversenyeknek, szentmiséknek 

egyaránt. A Bazilika közvetlen szomszédságában elhelyezkedő Érseki Palotában 

található az Érseki Könyvtár és Levéltár, ahol a magyarországi írásbeliség emlékei 

tekinthetőek meg. A Szentháromság-téren helyezkedik el a Szaléziánum-Érseki 

Turisztikai Központ, ahol hangszerkészítő látványműhelyt, ostya-, és gyertyakésztő 

műhelyt, gyógynövénykertet lehet megtekinteni. Célja, hogy a turisták számára még 

vonzóbb legyen a Vár és annak egyházi értékei. Szintén itt található a történelmi múltú 

Tűztorony, Dubniczay- Palota. 

 A Laczkó Dezső múzeumban tekinthető meg Veszprém város és megye néprajzi, 

irodalomtörténeti, történelmi, régészeti és művészeti értékei. A mintegy 330 000 

darabból álló gyűjtemény mellett a múzeum kulturális rendezvényeivel is színesíti a 

turisztikai kínálatot, mint például a Kulturális Örökség Napja, Trianon Emléknap, 

Múzeumok Éjszakája, Szent Mihály Ünnep. A múzeumhoz tartozik a Bakonyi Ház is, 

mely az egyik legkorábbi szabadtéri néprajzi kiállítóhelyek egyike, látogatói a helyi 

és vidéki paraszti kultúra sajátosságaival ismerkedhetnek meg. Szintén a múzeum 

üzemeltetése alatt áll a Várkapu Látogatóközpont és Tűztorny. A már említett Hősök 

Kapuja a város történelmével foglalkozó helytörténeti kiállítással gazdagítja a 

turisztikai kínálatot. 

 Fontos megemlíteni a város egyik ikonikus jelképét, az 1938-ban épült Viaduktot, 

melynek funkcionalitása mellett remek panoráma nyílik a Várra és a Betekints-

völgyre. 

 Veszprém számos kulturális intézménnyel gazdagítja döntően a helyi lakosság életét. 

A színvonalas közösségi terek összhangban működnek együtt, mely elősegíti, hogy ne 

csak helyi szórakozást, de közösségépítő szerepet is betöltsenek. A város egyik 

kiemelkedő kulturális központja a Művészetek Háza, mely számos kiállítóhelyet 

üzemeltet (Dubniczay-palota, Modern Képtár, Csikász Galéria), közművelődési 

feladatokat lát el, jelentős kiadói tevékenységet végez. A város egyik legrégebbi 

kulturális intézménye az Agóra Veszprém Kulturális Központ, színes programokkal, 

előadásokkal, workshopokkal színesíti a helyi lakosság mindennapjait, egyúttal elégíti 

ki a szórakozás és kultúra iránti igényeit. A kulturális rendezvények létrehozásának 

szerves része a Veszprémi Programiroda, melynek bázisa a Hangvilla 

Multifunkcionális Közösségi Tér. A modern, korszerű rendezvényközpont 

színházterme kiállítások, színdarabok, koncertek, filmvetítések lebonyolítására is 

alkalmas. A méltán híres veszprémi zenei élet központja, székhelye a Mendelsshon 
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Kamarazenekarnak, Veszprém Város Vegyeskarának, a Pannon Várszínháznak, 

valamint a fiatalok szórakozóhelyének, az Expresszónak ad otthont. 

 Három színház gazdagítja a kultúrafogyasztók kínálatát, a már említett Pannon 

Várszínház, a Petőfi Színház, valamint a Kabóca Bábszínház és Gyermek 

Közművelődési Intézmény. (Kolocz, 2015) 

Rendezvénykínálat tekintetében változatos lehetőségeket kínál a város. A 2008-ban épült 

Veszprém Aréna multifunkciós sport és rendezvénycsarnok, melynek legfőbb feladata a 

Telekom Veszprém világhírű férfi kézilabda csapat edzéseinek, mérkőzéseinek 

helyszínbiztosítása. Sportrendezvények eseten 5000 fő, míg kulturális rendezvények eseten 

3000-4000 fő befogadására alkalmas. Különböző kiállítások, vásárok, koncertek helyszínéül is 

szolgál. Kiváló konferenciahelyszín, mely a helyi MICE turizmushoz is hozzájárul. Évek óta 

itt kerül megrendezésre a Bakony Expó, valamint remek esőhelyszín a VeszprémFest koncertek 

számára. (Kolocz, 2015) 

Az év első kiemelt rendezvénye a Gizella Napok, mely minden év május elején biztosít 

kikapcsolódási lehetőséget. Az összművészeti fesztiválon Szent István király feleségére, 

Gizellára emlékezik a város. A csaknem egy hetes rendezvény ingyenesen látogatható. A Vár 

utcáin történelmi várjátékok, koncertek, vásárok, jelmezes felvonulás tekinthető meg. Egy 

2014-es vendégelégelégedettség felmérés alátámasztotta, hogy a rendezvény leginkább helyi 

érdeklődésű, mivel a látogatók 90%-a Veszprémből vagy vonzáskörzetéből érkezik. Fontos 

azonban megjegyezni, hogy az egyre javuló marketingkommunikációnak köszönhetően nő a 

részvételi arány, hiszen egy értékes programokat kínáló, hagyományőrzést népszerűsítő 

rendezvényről van szó. 

A Tánc Fesztiválja immáron 22. alkalommal került megrendezésre, bemutatva az ország 

legjelesebb táncosainak produkcióit. Helyszínéül a Hangvilla szolgált. További neves 

rendezvény a Kabóciádé Családi Fesztivál, melynek keretén belül a Veszprém-völgy minden 

nyáron két napra meseországgá válik, a felnőttek is újra gyereknek érezhetik magukat. 

Gyermekkoncertek, bábelőadások, játszóházak várják a családokat. 

Veszprémben nagyon gazdag a nyári programkínálat, különösen azért, mert a város két vezető 

fesztiválja is a szezonban kerül megrendezésre, mely a VeszprémFest és az Utcazene Fesztivál. 

A két fesztivál sokban különbözik, mert míg a VeszprémFest világhírű előadókat léptet fel és 

a borsos jegyárak miatt csak a tehetősebbek engedhetik meg maguknak a részvételt, addig az 

Utcazene Fesztivál az egész várost megtölti zenével. Számos színpadon több száz magyar-

külföldi előadó fordul meg a négy napos rendezvény alatt. Kortól, jövedelemi helyzettől 

függetlenül mindenki számára elérhető és élvezhető az ingyenes rendezvénysorozat. Néhány 

dologban viszont azonos a két rendezvény, mégpedig, hogy tömegeket vonzanak és sikerük 
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évek óta törtlen. Jeles nyári rendezvény továbbá a VeszprémFest kísérőrendezvénye, a Rozé, 

Rizling és Jazz napok, mely 10 napon keresztül színesíti a veszprémi közösségi életet. A 

rendezvényen a Balaton régió kiváló pincészeteinek borai közül lehet válogatni, miközben 

kellemes, döntően jazz koncertek gazdagítják az estét. 

A Szent-Mihály napi búcsú alkalmával ismét a hagyományőrzés fontossága kerül előtérbe, 

nagy szerepe van a szezon meghosszabbításának. A szeptemberi rendezvény során vásári 

forgataggal telik meg a Vár. A város saját kórusait, táncosait, kézműveseit ünnepli, 

népszerűsíti. (Kolocz, 2015) 
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4. számú melléklet – Veszprémben működő kereskedelmi szálláshelyek típus szerinti 

megoszlása 

Forrás: veszprémi Tourinform iroda adatai alapján saját szerkesztés 

 

 

 

5.számú melléklet – Veszprémi vendéglátóhelyek száma 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

 

7

8

4

Működő kereskedelmi szálláshelyek 
egységeinek száma szállástípus szerint (db)

Szálloda Panzió Közösségi szálláshely

373

379

372

357

340

320

330

340

350

360

370

380

390

2015 2016 2017 2018 2019

Veszprém vendléglátóhelyeinek száma (db)
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FÜGGELÉK 

1. számú függelék - strukturált interjú kérdések 

1. Mit jelent számára a fenntarthatóság fogalomköre? Mi jut róla elsőre eszébe? 

2. Ön szerint az EKF program elsősorban a lakosság vagy turisták érdekeit kell-e, hogy 

szolgálják? Miért? 

3. Meglátása szerint az EKF projekt megvalósításában a fenntarthatóság mely ágát 

érdemes/kell erősíteni, hangsúlyozni (társadalmi, gazdasági vagy környezeti)? 

4. Számára egy adott program/rendezvény mitől tekinthető fenntarthatónak? 

5. Meglátása szerint Veszprém és a Balaton régió lakossága mennyire befogadó/nyitott a 

fenntarthatóságra? Lehet ezt befolyásolni? 

6. Fontosnak tartja-e a fenntarthatóság (marketing)kommunikációját akár az 

együttműködő partnerek, akár a lakosság/ látogatók felé? Milyen eszközökkel lehet ezt 

megtenni? (szemléletformálás) 

7. Milyen módon tud a lakosság hozzájárulni a program fenntartható módon való 

lebonyolításához?  

8. A veszprémi projekt egyik fontos vállalása az önkéntesség. Véleménye szerint 

mennyiben befolyásolja a program sikerességét az ő munkájuk/ projekthez való 

hozzáállásuk? 

9. Szerepel- e a tervek között egy-egy konkrétan a fenntarthatósággal kapcsolatos 

program? (akár ösztönző jellegű) 

10. Mit gondol, utólag hogyan lehet értékelni egy adott rendezvényt, hogy a 

fenntarthatóság irányába tett lépések sikeresek voltak-e? 

2. számú függelék - kérdőív a veszprémi szálláshelyek részére 

1. Mióta üzemel a szálláshely? 

o kevesebb mint 5 éve 

o több mint 5 éve 

o több mint 10 éve 

o több mint 20 éve 
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2. Mekkora a szálláshely kapacitása? (férőhely) 

o 20 férőhely vagy kevesebb 

o 21-40 férőhely 

o 41-60 férőhely 

o 61-80 férőhely 

o 81-100 férőhely 

o 100-nál több férőhely 

 

3. Az egész év során nyitva tart a szálláshely? 

o igen 

o nem, csak főszezonban van nyitva 

 

4. Milyen mértékben befolyásolja a szálláshely telítettségét a szezonalitás? (nyári 

időszak) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 egyáltalán nem       nagyon jelentősen 

 

5. Körülbelül milyen arányban oszlik meg a magyar – külföldi vendégek száma? 

o több mint 80% magyar 

o 50-80% magyar – 50-20% külföldi 

o kevesebb mint 50% magyar, inkább külföldről érkeznek a vendégek 

 

6. Kérem válassza ki mely elemek jellemzik a szálláshelyet környezeti fenntarthatóság 

szempontjából (több válasz is jelölhető) 

o energiatakarékos égők használata a közösségi helyiségekben  

o energiatakarékos égők mindenhol, ahol lehet LED 

o megújuló energiaforrást használnak (pl. napkollektor, napelem stb.)  

o szobai kártyás kapcsoló 

o közösségi és személyzeti terekben jelenlétérzékelős világítási rendszer 

o nem engedik a közcsatornába a főző olajat, biológiai, szerves hulladékot, 

ételmaradékot 

o újrahasznosított anyagokat használnak 

o legalább 80%-ban újra hasznosított papírt használnak 

o nincs ilyen fejlesztés, szolgáltatás 

o egyéb: 

 

7. Szelektív hulladékgyűjtés – kérem válassza ki a szálláshelyre jellemzőt 

o szelektív hulladékgyűjtés a közösségi terekben és irodákban  

o szelektív hulladékgyűjtés a vendégszobákban 

o szelektív hulladékgyűjtés az egész szálláshely területén  

o nincs szelektív hulladékgyűjtés 
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8. Milyen mértékben működnek együtt a helyi szolgáltatókkal?  

o lehetőség szerint minél több árut helyi szolgáltatóktól szerezzük be  

o nem helyi, de magyar szolgáltatókkal működünk együtt  

o nem törekszünk a helyi szolgáltatókkal való együttműködésre 

o nem törekszünk sem helyi, sem magyar szolgáltatókkal való együttműködésre  

 

9. Megközelíthető a szálláshely tömegközlekedéssel?  

o igen, könnyedén 

o igen, de városon belül több átszállással 

o nem 

 

10. A szálláshely biztosít a vendégek számára transzferlehetőséget?  

o igen, saját jármű által 

o igen, külső partner bevonása által 

o nem 

 

11. A szálláshely biztosít kerékpárbérlési lehetőséget?  

o igen 

o nem 

 

12. Található a szálláshelyen vagy annak közelében elektromos töltőállomás?   

o rendelkezik a szálláshely elektromos töltőállomással 

o igen, található a közelben 

o nem 

 

13. Milyen módon kapnak tájékoztatást a vendégek a helyi látnivalókról, programokról?  

o szálláshelyen kihelyezett prospektusokból, tájékoztatókból, térképekből  

o szálláshely alkalmazottjai által 

o csak akkor tájékoztatjuk őket, ha külön érdeklődnek 

 

14. Szolgálnak fel csapvizet az étkezéshez? 

o igen 

o igen, de csak ha a vendég külön kéri 

o nem 

o nincs étkezési lehetőség 

 

15. Kínálnak-e az éltalpon vegán / vegetáriánus / gluténmentes étkezési lehetőséget?  

o igen 

o nem 

o nincs a la carte menü 

o nincs a la carte menü, de a reggelinél kínálunk egyéb étkezési szokásoknak 

megfelelő választékot 

 

16. Szerepel az étlapon gyerekmenü? 

o igen 
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o nem 

o nincs a la carte menü 

 

17. Kínálnak kedvezményeket családosoknak?  

o igen, vannak külön családosoknak szóló ajánlataink 

o nem 

 

18. Rendelkezik a szálláshely külön gyerekek számára kialakított foglalkoztatórésszel?   

o igen 

o nem 

 

19. Mozgáskorlátozottak fogadására alkalmas a szálláshely?   

o igen, az egész szálláshely akadálymentesített 

o igen, de csak részben akadálymentes a szálláshely 

o nem 

 

20. Az egyes helyiségek nevei (toilet, szobaszám stb.) Braille-írással is olvashatóak?  

o igen, minden helyiség 

o igen, de csak a közösségi helyiségek 

o nem 

 

21. Elvárás, hogy a személyzet beszéljen idegen nyelvet?   

o igen, legalább egy idegen nyelvet 

o igen, legalább két idegen nyelvet 

o nem 

 

22. Értesült arról, hogy Veszprém 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa lesz?  

o igen 

o nem 

 

23. Magasabb vendégforgalomra számítanak 2023-ban vagy az előkészítő években?  

o igen, 2023-ban magasabb vendégforgalmat feltételezünk 

o igen, már a projektévet megelőző években is több vendégre számítunk 

o nem 

 

24. Amennyiben igen, külföldi vagy belföldi turistaforgalom növekedést feltételeznek?  

o belföldi turistaforgalom növekedés 

o külföldi turistaforgalom növekedés 

o mindkettő egyenlő arányban nő 

 

25. Az elnyert cím hatására terveznek bármilyen fejlesztést, felújítást?  

o igen, bővíteni szeretnénk a kapacitásunkat (férőhelyek számát)  

o igen, szolgáltatásaink fejlesztését, bővítését 

o tervezünk fejlesztést, de nem az Európa Kulturális Fővárosa cím miatt  

o nem 
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4 1.. BEVEZETÉS 

Napjaink egyik legjelentősebb nemzetközi eseményeként tartható számon az Egyesült 

Királyság azon döntése, mely szerint nem kíván többé az Európai Unió része lenni. A kilépés 

rengeteg kérdést vet fel, melyek jelenleg nem jósolhatók meg teljes körűen, azonban a meglévő 

adatok alapján következtethetünk a jövőbeni eseményekre. 

Az Egyesült Királyság  2017. március 29-én  tájékoztatta az Európa Tanácsot arról a 

szándékáról, mely szerint ki akar lépni az Európai Unióból.  A szavazás rendkívül szoros volt, 

a szavazók 51,89%-ka döntött a kilépés mellett. Megfigyelhető tény, hogy a fiatal lakosok 

döntő többségben a maradás mellett tették le a voksukat, illetve, hogy a kilépés támogatása 

mellett nagyrészt a lakosság képzetlenebb rétege szavazott. 

A kilépés az Európai Unió történelmében egyedülálló eset, így még nem állapítható meg az 

összes jövőbeni hatás, melyeket ez a történelmi tett hordozhat magával, azonban vannak 

területek, melyeken valószínűsíthető a következmények alakulása. A BREXIT néven híressé 

vált Egyesült Királyságbeli kilépés mind hazai, mind nemzetközi szinten rengeteg pozitív, 

illetve negatív hatást is magával hordoz, és nagymértékben hat az Európai Unió gazdaságára 

is. A kilépés hatása leginkább a kereskedelem terén érinti az Európai Unió gazdáságát, hiszen 

magas volt a britektől való import, illetve a szigetországba áramló export mennyisége az elmúlt 

években is. Amennyiben nem sikerül megfelelő megállapodást kötni a további 

szabadkereskedelemről, úgy nagymértékben nőhetnek a két fél közötti export, és import 

költségei. Amennyiben nem sikerül előnyös megállapodási szerződést kötni a további 

kereskedelemmel kapcsolatban, jelentősen megdrágulhat a kereskedelem a két fél között, 

aminek következtében nagymértékben csökken az export és az import nagysága. A kilépést 

követő árfolyamváltozások is okozhatnak változásokat a kereskedelem terén. A Brexitet 

követően a font árfolyama zuhanni kezdett, ami az Európai Uniós tagállamoknak kedvezett. A 

turizmus terén is fontos lehet a további együttműködés, hiszen mindkét szereplő számára 

fontos ez a bevételi tényező is. 

Összességében elmondható, hogy a Brexit egy rendkívül hosszadalmas folyamat, mely során 

rengeteg fontos területen szükséges a kedvező megállapodás mind az Európai Unió, mind az 

Egyesült Királyság szempontjából. 
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én véglegesen kilépett az Európai Unióból, és az 

Európai Unió számára már hivatalosan is harmadik országnak számít, így nem veszt részt többé 

az Uniós döntéshozatali folyamatban. A két fél azonban egy átmeneti időszakról állapodott 

meg, mely 2020. december 31.-ig tart. A megállapodás szerint a határidő végéig az Európai 

Uniós jog továbbra is alkalmazandó az országban, az adóügyi és a vámügyi szabályok is 

változatlanok maradnak (European Commission, 2020). 

A 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszak célja, hogy ez idő alatt sikeresen 

megállapodjanak a felek a kétoldalú kapcsolatrendszer feltételeiről. Boris Johnson brit 

miniszterelnök azonban októbet közepét tekinti a határidőnek, mert szerinte ha addig nem 

sikerül megkötni a szabadkereskedelmi megállapodást az Európai Unióval, akkor ő nem lát 

esélyt arra, hogy létrejön a szabadkereskedelmi egyezmény az Európai Unió és az Egyesült 

Királyság között. David Frost brit és Michel Barnier EU-főtárgyaló között a legnagyobb 

ellentét a halászat szabályozásában van (MTI, 2020). 

Az Európai Unión belül nagy valószínűséggel változni fognak a besorolások a gazdaságok 

értékelésére vonatkozóan. A brit az egyik legerősebb gazdaságnak volt tekinthető, így a 

kiválásukkal a gyengébb gazdaságok előrébb kerülhetnek a fejlettségi besorolásban, aminek 

következtében nem biztos, hogy akkora mértékű támogatásra lesznek jogosultak, mint 

korábban. Az említett tényező okán előfordulhat, hogy több ország költségvetéséből hiányozni 

fog az Európai Unió hozzájárulása, viszont enyhítő tény lehet, hogy a tagállami befizetések 

arányát nem kell emelniük az országokban a brit kilépéssel. Az Egyesült Királyság az egyik 

vezető befizető állam volt az Európai Unióban, így kilépésük hatalmas gazdasági hiányt 

eredményez, az EU-alapokból napjainkig részesülő országok számára szintén kedvezőtlen 

hatással jár (Vermaas, 2017). 

A britek kiválása egy másik szempontból is jelentősen megváltoztathatja a gazdaságot. Az 

olyan országok, melyek nem tagjai az Európai Uniónak, új megállapodásokat köthetnek az 

Egyesült Királysággal,  aminek hatására akár eltolódhatnak a gazdasági súlypontok, és 

kialakulhat egy új integrációs formáció, mely kedvezőtlen hatással lehet az Európai Unió 

számára. Egy hasonló integráció veszélyes hatással lehet az Európai Unióra. Egyes tagállamok 

újra gondolhatják az együttműködésük hatékonyságát az EU-val, ami esetleges további 

államok kilépését vonhatja maga után (Vermaas, 2017). 

Az eddig készített tanulmányok, elemzések alapján kijelenhető, hogy a Brexit minden esetben 

veszteséges helyzetet idéz elő az Egyesült Királyság, illetve az uniós tagállamok számára. A 

GDP és a jóléti mutatók a következő években alacsonyabbak lesznek, mint akkor, amikor az 
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Egyesült Királyság része volt az Uniónak. Elmondható, hogy az elemzések szerint a kilépés az 

Egyesült Királyságot érinti nagyobb mértékben. Amennyiben a szigetország továbbra is 

vámunióban marad, akkor a WTO forgatókönyv általi GDP veszteségek nagymértékben 

enyhíthetők (Bisciari, 2019). 

Az Egyesült Királyság GDP-vesztesége a kilépést követően hard Brexitnél 1,6% és 7,8% 

között mozog, míg a soft Brexit nagyjából a felére mérsékelné ezen veszteségeket. A britek 

számára a harmadik féllel kötött megállapodások tudják enyhíteni a felsorolt veszteségeket 

(Latorre, et.al. 2019). 

2.1. Brexit tárgyalások, központban a kereskedelemmel 

Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból rengeteg területen, főként a brit export 

területén kihívások elé állíthatja mindkét szereplőt, számos pozitív, illetve negatív hatást 

eredményezve. 

Nagy-Britannia az EU 27 tagállamának legnagyobb kereskedelmi partnerei közé sorolható, az 

áru-és szolgáltatáskereskedelmének megközelítőleg 13 százalékát adja, amit jelentős 

ellátásilánc kapcsolatok is erősítenek. Az elmúlt 30 évben növekedett az Európai Unió és az 

Egyesült Királyság közti kétoldalú integráció, aminek a Brexit vetett véget (Chen, et.al. 2018). 

2.1.1. A tárgyalások fontossága 

A Brexit tárgyalások 2017. március 29.-én kezdődtek meg. A tárgyalások során egyelőre az 

EU és az Egyesült Királyság álláspontjai nem egyeznek meg, így a hard brexit kilépés 

lehetősége is valóra válhat (Elemzés Központ, 2017) 

A Brexit talán leginkább a kereskedők számára lehet rendkívül negatív folyamat. Próbálják 

tisztázni a felek, hogy az európai gazdasági közösségéből való végleges távozással 

kapcsolatban hogyan alakulnak többek között a vámok, illetve a szabadkereskedelem helyzete. 

Nem hivatalos, viszont gyakran használják a kemény brexit, illetve puha brexit kifejezést. 

Kemény brexit esetén az Egyesült Királyság ugyanúgy kereskedne az EU-országokkal, mint 

bármely más országgal, azonban nem kellene elfogadnia a személyek szabad áramlásának 

szabályait. Amennyiben a kemény Brexit megvalósul, a brit kereskedők elveszthetik az 

Európai Uniós tagsággal együtt járó, közel 70 országgal biztosított kereskedelmi 

megállapodások előnyeit, illetve a több, mint 500 milliós fogyasztóval járó vámszabad közös 

piacot. Az Európai Unió több országa is nagy tételekben kereskedik a britekkel, az export és 

import megközelítőleg azonos nagyságban van jelen a két fél között. Ennek tudatában 

rendkívül fontos, hogy a megállapodás mindkét fél számára kedvezően alakuljon (Jóbi, 2019). 
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2.1.2. A jelenlegi tárgyalások 

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság jelenleg tárgyalásokat folytat egy új kereskedelmi 

megállapodásról, amely 2021. január 1.-jén léphet hatályba. A kereskedelmi megállapodások 

legfőbb célja a kereskedelmi akadályok csökkentése, illetve a vámok megszüntetése mind az 

áruk, mind a szolgáltatások területén (Edgington, 2020). 

Jelenleg az Egyesült Királyság és az EU ugyanazokat a szabályokat alkalmazza a verseny és 

környezetvédelmi politika, és a munkavállalók jogai során, melyeket egyenlő 

versenyszabályozásnak neveznek. Amennyiben a kereskedelmi megállapodás létrejön, 

továbbra is fennáll az ellenőrzés szükségessége. Az Európai Unió előírja, hogy a nem EU-s 

országokból érkező árukat ellenőrizni szükséges, mely hátrányos lehet a brit vállalkozások 

számára. Ameddig az Egyesült Királyság az Unió tagja volt, 40 kereskedelmi megállapodásban 

vett részt mely közel 70 országot érintett, ami az Egyesült Királyság kereskedelmének mintegy 

11%-át adta. A jelenleg meglévő megállapodások december 31.-én megszűnnek, és a 

továbbiakban a kereskedelem a WTO feltételek szerint zajlik. Amennyiben ez előfordulna, 

akkor a vámokat a legtöbb olyan termékre alkalmazni kellene, amelyet az Egyesült Királyság 

vállalkozásai az EU-ba küldenek. Ennek következményeként drágábban és nehezebben  

lehetne értékesíteni az Egyesült Királyságban lévő termékeket Európában. Összességében a 

WTO feltételek az áruk teljes határellenőrzését jelentené (Edgington, 2020). 

Ha a két fél között egy szabadkereskedelmi megállapodás (FTA) jön létre, ahol az 

árukereskedelem tarifái alacsonyak,  viszont magasabbak a nem vám jellegű költségek, akkor 

megközelítőleg az EU-27 kibocsátása 0,8 százalékkal, a foglalkoztatás pedig 0,3 százalékkal 

lesz alacsonyabb hosszú távon. A WTO feltételek melletti megállapodás szerint ez a szám a 

kibocsátás esetében 1,5, a foglalkoztatás esetében pedig 0,7 százalékos csökkenést vonna maga 

után. Az EU-27 reáltermelése hosszú távon 0,2 százalékkal alacsonyabb lenne a 

szabadkereskedelemi megállapodás alatt (FTA), mint a Brexitet megelőző időszakban (Chen, 

et.al. 2018). 

Boris Johnson hangsúlyozta, hogy fontos lenne mindkét fél számára a megegyezés, de a britek 

készek  egy Ausztrál típusú kereskedelmi feltételre való áttérésre is, amennyiben nem sikerül 

megállapodniuk az Európai Unióval. Az Európai Unió és Ausztrália több mint két éve tárgyal 

a szabadkereskedelmi feltételekről, viszont egyelőre nincs kétoldalú kereskedelmi 

megállapodásuk egymással. A Boris Johnson által hangoztatott Ausztrál típusú kereskedelmi 

feltételrendszer valójában azt jelentené, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió között 

2021. januárjától a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) általános szabályrendszere alapján 
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folytatódna a kereskedelem a két fél között, amire az idő folyamatos szűkülésével egyre 

nagyobb esély mutatkozik (MTI, 2020). 

Liam Fox, korábbi brit külkereskedelmi miniszter véleménye szerint az EU-tagság 

megszűnését követően nem lesz lehetőség a súrlódásmentes kereskedelemre az Európai Unió 

belső piacával (Adózóna, 2020). 

2.2. Kereskedelmi kapcsolat az Egyesült Királyság és az Európai Unió között 

Németország, Spanyolország és Hollandia az Egyesült királyság legfontosabb  kereskedelmi 

partnerei. A brit export megközelítőleg 43,1 százaléka irányult Európába, a brit import pedig 

53,9 százaléka származtatható az Európai Unió tagországaitól. Az Európai Unióval folytatott 

kereskedelem mindkét fél számára hasznosnak volt tekinthető, hiszen munkahelyeket 

teremtett, szabadon, vámok és komolyabb ellenőrzések nélkül folytatódott a kereskedelem, ami 

elősegítette a magasabb jövedelem elérését is (Vermaas, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://kki.hu/assets/upload/44_KKI-elemzes_GBR-HU_Vermaas-

Ziegler_20171220.pdf 

 

Az 1. számú ábrán megfigyelhető, hogy az Európai Unió több terméket importált az Egyesült 

Királyságból, mint amennyit exportált. A kilépés következtében a kereskedelem nehézségekbe 

ütközhet mindkét fél számára, brit szempontból az Unióba irányuló export, illetve az Unióból 

érkező import csökkenhet, mely a vállalatok bevételére nézve kedvezőtlen. 

A Brexit nem csupán a brit kereskedelemre nézve tekinthető hátrányos folyamatnak, a hatása 

az Európai Unióra is kiterjed, hiszen az európai beszállító láncban is komoly problémákat, 

illetve költségnövekedést okozhat. Leginkább a holland, a belga, illetve az ír piac szenved nagy 

hátrányokat, hiszen e három ország a  britek komoly  kereskedelmi partnerének tekinthető. Az 

Európai Unió vezető hatalmának, Németországnak azonban nem okoz nagy problémákat a brit 

1. ábra: Az EU és az Egyesült Királyság kereskedelmi kapcsolatai 

https://kki.hu/assets/upload/44_KKI-elemzes_GBR-HU_Vermaas-Ziegler_20171220.pdf
https://kki.hu/assets/upload/44_KKI-elemzes_GBR-HU_Vermaas-Ziegler_20171220.pdf


  

 

1199 

 

kilépés. Egyetlen fő feladat hárul Németországra a kereskedelem terén.  A legnagyobb kihívás, 

hogy a brit piacon kialakult kereskedelmi vákumot alternatív piacok segítségével képesek 

legyenek enyhíteni (Jóbi, 2019). 

Az EU 27 tagállama az összesített GDP 3%-át szállította a brit piacra, a briteknél ez a szám a 

GDP 13%-a, emellett a britek  exportjának nem kevesebb mint 45%-a az Európai Uniós 

országok valamelyikébe került, importjuk 54%-ka pedig ezen országokból származik (Kőrösi, 

2019).  

Amennyiben 2020 végéig nem születik megállapodás a két fél között, a további kereskedelmet 

a harmadik országokra érvényes Európai Uniós szabályozás fogja  meghatározni az Egyesült 

Királyság esetében is (Elekes, 2019). 

2.2.2. A kilépést követően felmerülhető kereskedelmi akadályok 

A kilépést követő vámellenőrzések számos kellemetlen helyzetet alakíthatnak ki az Európai 

Uniós tagországok számára is. A vámellenőrzések következtében a vám adóterhek 

növekedhetnek, és a szállítási idő is növekszik ezáltal. Ezen folyamat ahhoz vezethet, hogy 

kevésbé éri meg brit kereskedőkkel üzletelni a jövőben, így a kereskedelem az Egyesült 

Királyság és az Európai Unió között nagymértékben csökken. Amennyiben a kemény brexit 

megvalósulna, az eddigi Európai Unió által elfogadott  okmányok és engedélyek érvényüket 

vesztik, így az Egyesült Királyságban gyártott termékekbe beépített alkatrészek 

eredetigazolása problémás terület lehet. Az ilyen termékeknél nem elhanyagolható tényező a 

vám-és illetékköltségek megállapítása, mely szintén nagy problémákat, és emelkedő 

költségeket okozhat a kereskedelem során mindkét fél számára  (Jóbi, 2019). 

A közép- és kelet-európai országok brit áru- és szolgáltatásexportja ezen térség legtöbb 

államának bruttó hazai termékében elhanyagolható, az Európai Unióból való jogilag 

rendezetlen kilépés leginkább a kereskedelmi csatornán érvényesülne. Közép-és Kelet Európa 

államai szoros kereskedelmi és gazdasági kapcsolatban állnak az eurozóna tagállamaival, ezért 

hatalmas problémát jelentene a gazdasági növekedés lelassulása a teljes Európai Unióban 

(Domonkos, 2019).   

Az E-kereskedelem terén is akadnak problémák. Az angol font árfolyamának változásai 

megnehezíthetik az országba exportáló kereskedőt életét. A legnagyobb akadályok a 

fogyasztók ellátásban az élelmiszer és a gyógyszeripari piacon okoz majd a kilépés. A vásárlók 

előreláthatólag az olcsóbban megvásárolható hazai termékeket részesítik majd előnyben, így 

az importált áruk visszaesése komoly károkat okozhat az országba exportáló kereskedőknek. 

Az egyik legnagyobb E-kereskedelmi vállalat, az Amazon jelezte, hogy a kilépéskor 
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elképzelhető az, hogy hetekre be kell zárniuk a nagyobb disztribúciós központjaikat (Jóbi, 

2019). 

Az átmeneti időszak végét követően a vámokkal kapcsolatban is rengeteg szabály változhat. 

Ezekről a NAV egy tájékoztatást is közzétett. A legjelentősebb, hogy EORI-számra (gazdasági 

szereplő nyilvántartási és azonosítási száma) lesz szüksége a vállalkozóknak az Egyesült 

Királyságból érkező importhoz, és az oda szállított export termékek után (Bobák, 2020). 

A kiskereskedők számára is hatalmas hátrányokba ütközhet a további működés. Az átmeneti 

időszak lejárta után az Európai Gazdasági Térség (EGT) előnyeit nem élvezik többé azok a 

kereskedők, akik az Egyesült Királyságból importálnak termékeket. Az eddigi rendszer, mely 

szerint az EGT bármely tagországában védjegyjogosult engedélyével forgalomba került egy 

termék, akkor az EGT teljes területére kimerült az oltalom, így az export és az importnál nem 

volt szükséges a termékeket ellenőrzések alá vetni. A jövőben az Egyesült Királyság területéről 

importált termékeknél a védjegyjogosult engedélyére lesz szükség, mely megnehezítheti a 

kiskereskedők importját, Magyarország esetében főként a használtruha importőrökre nézve 

kedvezőtlen ez a tényező. Magyarország az egyik legnagyobb importőre az Egyesült 

Királyságból érkező használt ruháknak az Európai Unión belül. A Taylor Wessing Budapest 

szakértői szerint a  nagyobb divatmárkák elképzelhető, hogy intézkedéséket tesznek majd a 

brand marketingpozícióját veszélyeztető másodlagos értékesítéssel szemben. (Index, 2020). 

2.3. A Brexit és a bankok kapcsolata 

Kevés az esély arra, hogy a befektetési bankok által végzett szolgáltatásokról időben 

megegyezik az Egyesült Királyság az Európai Unió, ezért rengeteg bank áthelyezheti dolgozóit 

más európai nagyvárosokba, a JP Morgan példáját követve (Vaghela, 2020). 

A döntésre azért van szükség, mert Londonból a befektetési banki szolgáltatásigények 

túlnyomó részét nem tudják megfelelően elvégezni a kontinensen lévő ügyfelekkel, köztük a 

német vagy francia nyugdíjalapokkal (Portfolio, 2020). 

A Brexitet követően egyre több nagy nemzetközi vállalat teszi át székhelyét az Egyesült 

Királyságból más európai nagyvárosba. A Goldman Sachs befektetési bank és pénzügyi 

szolgáltató több mint 100 dolgozóját költöztette át Londonból egyéb európai nagyvárosokba a 

Brexit következményeként. A privát vagyonkezelés, az értékesítés, az üzletkötés és a 

kereskedés területén dolgozókat érinti a székhelyváltás. A bank párizsi, milánói, madridi, 

illetve a frankfurti irodáiba helyezik át a dolgozók nagy részét. A Goldman Sachs versenytársa, 

a JP Morgan 200 alkalmazottját érinti a Brexit, ők is Londont hagyják el a brit kilépés 

következtében. Az Európai Uniós nagyvárosokra nézve kedvezők lehetnek ezen döntések, 

példaként az irodaházak bérléséből történő profitszerzés céljából (Portfolio, 2020). 
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4.1 2.4. A brit részvények hanyatlása 

2020-ra rekord alacsony számúra csökkent a lakossági befektetők a brit részvényalapokban 

tartott pénze.  A koronavírus és a Brexit együttes hatására megközelítőleg 1,3 milliárd fontot 

vontak ki a befektetők a részvényalapokból. A Brexitről szóló szavazás előtt, 2015-ben a brit 

lakosság 23%-a volt érintett a brit részvényalapokban, 2020. júniusában ez a szám csupán 14% 

volt, aminek következtében ezen hanyatlás részben az egyéb európai részvényalapok felé 

történő elmozdulást jelenti (Riding, 2020). 

A nemzetközi befektetők, a lakossági befektetőkhöz hasonlóan sem preferálják a brit vállalatok 

részvényeit. A legfrissebb adatok szerint a brit piacnak való részvénykitettség 18 

százalékponttal a 10 évvel ezelőtti adat alá esett, 48%-ról 30%-ra (Portfolio, 2020). 

A Brexitet követő időszakban, 2016 január és 2020 június közötti időszakban megközelítőleg 

12,7 milliárd font áramlott ki a helyi vállalatokba fektetett részvényalapokból, és ezen összeg 

nagy része külföldi piacokra összpontosított alapokba vándoroltak, mely pozitív hatást 

gyakorol az Európai Unió gazdaságára. Az Egyesült Királyságban jelenleg a brit piacokon 

kívüli vállalatok részvényalapjaiban van a lakossági befektetők pénzének legmagasabb része, 

ami megközelítőleg 36%-ot tesz ki (Riding, 2020). 

Adrian Lowcock véleménye szerint az a tény, hogy Brexitet követő bizonytalanság továbbra is 

jelen van kihat a befektetőkre, akik bizonytalannak tartják a fellendülést,  ami nagy 

valószínűséggel kihat a ciklikus részvényekre, késleltetheti az osztalék növekedését, és 

előreláthatólag további csökkenést eredményez (Riding, 2020). 

4.2 2.5. Az Európai Parlament képviselői összetételének változása 

Az Európai Parlamentben a 751 képviselői helyből 73 képviselőt adott az Egyesült Királyság. 

Az Európai Uniónak döntenie kellett, hogy a kiesést követően hogyan fognak eloszlani a 

képviselők száma egyes országokból. 2018-ban hozták meg azt a döntést, mely szerint a 

parlamenti helyek száma 705-re csökken, és 14 ország további képviselői helyeket szerez az 

eddigiek mellé. Franciaország és Spanyolország ötöt, Olaszország és Hollandia hármat, 

Írország kettőt, Svédország, Ausztria, Dánia, Finnország, Szlovákia, Horvátország, Észtország, 

Lengyelország és Románia pedig egy-egy új parlamenti képviselőt küldhet Brüsszelbe (Bobák, 

2020). 

A Brexit felkavarta az Uniós politikát. Szinte az összes nagyobb frakcióban jelentős számú brit 

képviselő jelen volt. A liberális Renew Europe párt 17-et a 107-ből, az Európai Konzervatívok 

8-at 66-ból, míg a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D) 10 képviselőt 
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veszít el a 154 tagú frakciójából. A Brexit hatására a liberális gazdaságpolitika háttérbe 

szorulhat az Európai Unióban (Bobák, 2020). 

4.3 2.6. A kilépés az EU költségvetésére nézve 

Jelenleg az Európai Uniós költségvetésében a legnagyobb hangsúly a gazdasági növekedés, 

munkahelyteremtés, a gazdasági szakadék csökkentése a tagállamok között, a mezőgazdaság-

vidékfejlesztés, illetve a környezetvédelemre helyeződik. A Brexitet követő költségvetési 

hiány ezeket a területeket is érzékenyen érintheti (European Union, 2018). 

A költségvetési ciklusok hosszútávúak. A következő ciklus 2021 és a 2027 közötti időszakot 

fedi le. Meghatározzák a kiadások teljes szintjét a következő hét évben, és az egyes területekre 

fordítandó összeg nagyságát. Korábban a mezőgazdaságra fordították a legnagyobb hangsúlyt, 

1986-ban például a teljes kiadások 70%-át mezőgazdasági célra fordították, mára ez kevesebb 

mint 40%. A vidékfejlesztésre szánt támogatás ezzel szemben nagymértékben nőtt (Walker, 

2020). 

Az Egyesült Királyság kilépése viszonylag nagymértékben érinti az Európai Unió 

költségvetését. Németország, Franciaország és Olaszország mögött  negyedik legnagyobb 

befizető államként a kilépés évi 9-10 milliárd eurós nettó kiesést okoz az Európai Unió 

költségvetésére nézve. A hiányzó összeget kétféleképpen tudja fedezni az Unió. Az egyik 

lehetőség, hogy a tagországok az eddiginél magasabb összeggel járulnak hozzá a közös 

költségvetéshez, a másik lehetőség pedig az, hogy az Unió megpróbálja csökkenteni a 

költségeit. Az első lehetőség a nettó befizetők számára lehet kedvezőtlen, a költségcsökkentés 

pedig a haszonélvezők számára lehet elfogadhatatlan. A kilépés leginkább Írországot, 

Hollandiát és Ciprust érintheti (Kőrösi, 2019). 

Günter Öttinger szerint is két lehetőség van a brit kilépés utáni EU-s költségvetés 

stabilizálására. Az egyik, a tagállamok befizetési összegének emelése, a másik a költségvetési 

kiadások csökkentése a tagállamok felé, ez főként felzárkóztatási és a kutatás-fejlesztési 

pénzeket érintené, ami Magyarországot is érzékenyen érintené. Günter Öttinger költségvetési 

biztos azt javasolta, hogy a költségeket fele-fele arányban a legcélszerűbb fedezni. 

Megközelítőleg 7-10 milliárd euró az az összeg, melyet valahogy pótolnia kell az Európai 

Uniónak. A nettó haszonélvezők tehát valószínűsíthetőleg kevesebb pénzt kapnak a jövőben, 

miközben többet is kell befizetniük, a nettó befizetők pedig még az eddiginél is több pénzt kell, 

hogy befizessenek az Uniós költségvetésbe. Egy megegyezés nélküli kilépés esetében a kieső 

összeg akár 13 milliárd euróra is nőhet (Weinhardt, 2019). 

Az Egyesült Királyság nettó évenkénti hozzájárulása a közös költségvetéshez 7,8 milliárd 

fontra tehető Silvia Amaro szerint, így a következő hét évben a Brexit megközelítőleg 55 
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milliárd font kiesést eredményezhet az Európai Unió számára. A probléma adott, a hatalmas 

kieső összeget valahogyan pótolni kell úgy, hogy az minden tagállamnak elfogadható legyen. 

Egy 15 országból álló „társulat”,  akiket a Kohézió Barátainak neveznek, teljes mértékben 

elleneznék a Kohéziós alapok csökkentését, amelyek olyan tagországokat támogatnak, ahol az 

egy lakosra jutó nemzeti jövedelem nem éri el az Európai Unió átlagának 90%-át. A Frugal 

Four néven nevezett négy ország (Svédország, Dánia, Hollandia, Ausztria) úgy gondolja, hogy 

csökkenteni kell az EU költségvetését, és új területekhez kell forrást elkülönítenie, köztük a 

technológiai fejlődéshez, illetve az éghajlatváltozáshoz (Amaro, 2020). 

Johannes Hann, a költségvetésért felelős biztos véleménye szerint fontos, hogy minél 

hamarabb rendeződjenek a költségvetésről szóló tárgyalások, hiszen a tárgyalások helytelen 

kezelése EU-ellenes hangulatot okozhat több európai nagyvárosban (Amaro, 2020). 

Friedrich Heinemann az EconPol Europe költségvetési szakértője CNBC-nek elmondta, hogy 

a legfontosabb jelenleg az, hogy az Európai Unió döntéshozói megtalálják azt a területet, mely 

szerintük a régió legnagyobb kihívása, és ennek alapján elosztani a költségeket (Amaro, 2020). 

Az Egyesült Királyság kilépése előteremtett egy olyan lehetőséget, hogy a meglévő uniós 

visszatérítési költségeket eltöröljék. Példaként az Egyesült Királyság a saját befizetéséből 

levonhatta a juttatást, ami kevesebb pénzt eredményezett a tagállamok számára. Margaret 

Thacher az 1980-as években érte el, hogy a visszatérítési költségek beépüljenek az Unió 

életébe. A legtöbb nagy befizető ország is kapott hasonló visszatérítéseket, viszont a britek 

jóval magasabb összeggel lettek gazdagabban ezen a téren, mint a többi nettó befizető állam. 

Az Európai Bizottság a 2021-ben induló hosszútávú költségvetési időszakra javasolta ezen 

visszatérítések eltörlését (Márton, 2020). 

Az Európai Bizottság korábbi elnöke, Jean-Claude Juncker kezdeményezésére az Európai 

Bizottság és az Európai Parlament 2020 és 2022 között egy konferenciasorozatot tervez 

megszervezni, melynek központi témája az lesz, hogy a britek kilépésével merre haladjon 

tovább az Európai Unió, azonban nagy problémát okozhat az, hogy az Európai Uniós 

tagállamok között nincs egyetértés e-téren, sokan más-más terület támogatását preferálják, így 

rendkívül nehéz lesz a mindenki számára elfogadható döntést meghozni. (Márton, 2020). 

2.6.1. A Brexit hatása Magyarország költségvetésére 

Az Egyesült Királyság kilépése Magyarországra nézve is kedvezőtlen pénzügyi 

eredményekkel jár. Magyarország nettó haszonélvező országnak számít, hiszen több a 

támogatás összege, mint amennyi pénzt befizet az Uniós költségvetésbe. A kereskedelmi 

akadályok nőhetnek a szigetországgal kapcsolatban, emellett jelentős Európai Uniós 
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támogatásoktól eshet el Magyarország. A korábban biztosnak vehető 25 milliárd eurós 

felzárkóztatási forrásnál kevesebb juthat majd az országnak, illetve a közös költségvetésbe az 

eddigi 1 milliárd eurónál is többet kell előreláthatólag fizetnie, ami rendkívül megterhelő 

anyagilag, illetve a kieső támogatások is fontos fejlesztéseket, korszerűsítéseket vethet vissza 

az országban. (Weinhardt, 2019). 

2.6.2. A Brexit hatása Németország költségvetésére 

Angela Merkel német kancellár szerint rendkívül fontos megállapodni a 2021-ben kezdődő 

hétéves ciklus közös költségvetéséről. Kiemelte, hogy Németország nem tudja elfogadni a 

befizetési kedvezmények ügyében tervezett fokozatos csökkentést. A Brexit, illetve az infláció  

következtében Németországnak évente 10 milliárd euróval kellene többet befizetnie az Uniós 

költségvetésbe. Kitért a támogatások csökkentésére is, mely szerint a mezőgazdasági 

támogatások csökkentése nem megoldható Németországban. A klímaváltozás elleni küzdelem, 

a trágyázás szabályainak szigorítása, rendkívül költséges, és ezen költségek emelkednek 

(Szabó, 2020). 

2.6.3 Javaslatok a költségvetési hiány pótlására 

A jelenlegi  álláspontok igen messze állnak egymástól. Egy 16 fős országcsoport, mely főként 

déli-és keleti tagállamokból áll, köztük Magyarországgal, szeretnék megőrizni regionális 

fejlesztési kiadásokat, illetve az agrárpolitikai kiadásokat a jelenlegi szinten. A 2018-as árakon 

számolva 1,135 ezer milliárd eurós költségvetési  keretet szeretnének, ami az EU27 bruttó 

jövedelmének (GNI) megközelítőleg 1,1 százaléka. Erre az értékre az Európai Bizottság is 

javaslatot tett. Az Európai Parlament magasabb költségvetést szeretne az 1,1 százalékos 

adattól, az Európai Unió GNI 1,3 százaléka mellett szavaztak (Szabó, 2020). 

A Brexit által okozott hatalmas összeg kiesését a mezőgazdasági és kohéziós kiadások 

reálértékben történtő befagyasztása részben fedezné. Az Európai Unióban az új prioritások 

finanszírozására is fontos elegendő forrást előteremteni. A mezőgazdasági és kohéziós 

kiadások névleges értékben történő befagyasztása elegendő pénzösszeget biztosíthat ezen új 

prioritások számára (Wolf, Darvas, 2018). 

Angela Merkel hangsúlyozta, hogy minden tizedszázaléknyi eltérés kétmilliárd eurós 

különbséget jelent (Szabó, 2020). 

A nettó befizetők ragaszkodnak ahhoz, hogy a GNI 1 százalékánál maradjon a befizetés 

összege, tekintve a Brexit kedvezőtlen hatásaira. A volt finn elnökség javaslata alapján a 

legcélszerűbb a GNI 1,07 százaléka. Ez a javaslat, illetve összeg leginkább Ausztria, Dánia, 

Németország, Hollandia és Svédország terhére lenne, ezen országokat érintené legfőképp a 
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Brexit hatása. Számszerűsítve Németország hozzájárulása a közös költségvetéshez 16-ról 26 

milliárd euróra növekedne, Hollandia és Ausztria költsége is megközelítőleg a duplájára 

növekedne (Szabó, 2020). 

Az Európai Unió vezetői 2020 nyarán megállapodtak a 2021-2027 közötti hosszútávú 

költségvetésről, amely 1074,3 milliárd euró lesz (European Council, 2020). 

Az 1074 milliárd eurós hétéves költségvetést egy 750 milliárdos helyreállítási alap egészíti ki. 

A helyreállítási alapból 390 milliárd euró lesz vissza nem térítendő támogatás, a maradék 360 

milliárd eurót hitelgarancia, vagy kölcsön formájában vehetik igénybe a tagállamok. A 

helyreállítás keretein belül a koronavírus utáni fellendülést szolgáló 312,5 milliárdnyi 

támogatás 70%-a 2021-2022-ben kerül elköltésre. A megállapodást Charles Michel, az Európai 

Tanács elnöke jelentette be (HVG, 2020). 



  

 

1206 

 

3. EMPIRIKUS KUTATÁS 

A kutatás célja, hogy vizsgálja az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépését 

követően azokat a tényezőket, hatásokat, melyek az Európai Unióra gazdaságára, pénzügyi 

helyzetére, illetve kereskedelmére hatással lesznek. 

A kutatás során az Európai Bizottság adatbázisából, az Eurostat adataiból illetve a brit Nemzeti 

Staszitikai Hivatal adatai alapján a Tradingeconomics adatbázisából nyert adatok kerülnek 

felhasználásra, elemzésre. A kutatás két főbb területre osztható. 

A kutatás első részében az Európai Bizottság adatbázisából az Európai Unió közös 

költségvetésébe való befizetés mértékének meghatározása, az Európai Uniótól származó 

támogatások vizsgálata,  illetve ezen két adat alapján a nettó egyenleg meghatározása történik 

országonként. Az elemzés során pontos képet kaphatunk arról, hogy mekkora volt a szerepe e 

téren az Egyesült Királyságnak, a többi tagállamhoz viszonyítva. Elemzésre kerül továbbá a 

tagállamok számára nyújtott támogatások mértékének meghatározása, és a Brexit hatása ezen 

a területen. A vizsgálat során kiderül, hogy az Egyesült Királyság kilépésével megközelítőleg 

mekkora összegtől esik el az Európai Unió, ezáltal a tagországok is. 

A kereskedelem a másik főbb terület mely vizsgálatra kerül. Az Eurostat adataiból 

meghatározható, hogy a teljes Uniós kereskedelemből mekkora részt vállalt az Egyesült 

Királyság, illetve egy esetleges hard-brexit milyen hatást gyakorolhat a teljes Európai Uniós 

kereskedelemre. Vizsgálatra kerül az Egyesült Királyság légi illetve a vízi kereskedelemben 

betöltött szerepe is, illetve a Brexitet követően a lehetséges változások ezeken a területeken. A 

kilépési döntést követő időszakban a brit Nemzeti Statisztikai Hivatal és az Eurostat adatai 

alapján a font árfolyamának változása, és a britek Európai Unióba való exportjának mértékének 

kapcsolata kerül elemzésre. 

A felsorolt adatok vizsgálatával pontos képet kaphatunk arról, hogy a Brexitet követően 

hogyan alakulhat az Európai Unió költségvetése, hogyan érinti a kilépés a tagországokat, 

illetve milyen változásokat hoz a kereskedelem terén. 
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4. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÁRHATÓ VÁLTOZÁSAI 

Az Európai Uniós költségvetésnek, mely a tagországok számára előírt összeg befizetéséből, 

illetve az Európai Unió egyéb bevételeiből épül fel, legfőbb feladata az uniós programok, 

illetve intézkedések finanszírozása. Ezen intézkedések finanszírozása magába foglalja az 

összes szakpolitikai területet. A költségvetési tárgyalások során az Európai Uniós vezetők 

hosszú távú költségvetési tervet készítenek, mely általában 5-7 évet foglal magába. A legutóbbi 

költségvetési ciklus 2014-től a 2020-as év végéig tart. A közös költségvetés egy adott évben, 

illetve a meghatározott költségvetési ciklus alatt az Unió összes bevételét, és kiadását 

tartalmazza, emellett fontos tényező, hogy a kifizetések és a kötelezettségvállalások nem 

léphetik túl a megállapított felső határokat. 

Az Európai Uniós közös alapba való befizetés nem hordoz minden tagország számára 

előnyöket.  

4.1. A befizetés összegének meghatározása 

Egy tagország kötelező hozzájárulását a közös költségvetéshez összességében 5 tényező 

befolyásolja. A GNI alapú hozzájárulások, a HÉA-alapú (ÁFA) hozzájárulások, a tradícionális 

saját források, az előző évről áthozott egyenleg, az egyéb bevételek, illetve a korrekciós 

mechanizmusok, melyek legfőképp az Európai Unióból kilépő Egyesült Királyságot érinti. 

A GNI alapú hozzájárulásokat tekintve egy adott tagország nemzeti  jövedelmének egy adott 

százalékát kell a közös költségvetésbe befizetni. Ez az összeg megközelítőleg a GNI 1%-a 

körül mozog. 

A HÉA-alapú (ÁFA) hozzájárulásnál a tagország HÉA összegének egy becsült összegét utalják 

át az Uniós közös költségvetésébe az országok. A tradícionális hozzájárulások nem sokban 

különböznek a HÉA-alapú hozzájárulásoktól a befizetés összegét tekintve. Ennél a 

szempontnál  azonban  a befizetés alapjai az egyes országok vám, mezőgazdasági vám, cukor 

és izoglükóz illetékéből állnak. 

Egyéb bevételi forráshoz sorolhatjuk a versenyjogi szabályokat megsértő vállalkozások 

bírságát, az EU alkalmazásában álló személyek fizetése utáni adót. A teljes befizetés 

megközelítőleg 10%-át teszi ki ezen tényező. A korrekciós mechanizmusok az egyes országok 

közötti befizetési összeg különbségének kiigazítását próbálja ellensúlyozni. 

4.2. A 2014-2020-as költségvetési időszak a Brexit figyelembe vételével 

Az Európai Bizottság minden évben közzéteszi, hogy az adott időszakban egyes tagországok 

mekkora összeggel járultak hozzá a közös költségvetéshez, illetve hogy ezen közös alapból 
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mekkora az az összeg, melyet támogatásként kaptak. Az országok között hatalmas pénzbeli 

különbségek adódhatnak mind a befizetés, mind a kifizetés terén, mely az egyik kiváltó oka 

volt annak, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unióból való kilépés mellett döntött. 

A 2020-as adatokat jelenleg még nem publikálta az Európai Bizottság, így a 2014-2019-es 

időszak adatai kerülnek bemutatásra. 

 

2. ábra: A befizetések összege 2014 és 2019 között országonként 

Forrás: saját szerkesztés az Európai Bizottság adatai alapján 

European Commission (2020): EU expenditure and revenue 2014-2020 

https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html 

 

Az Európai Unió 28 tagállama, ahogy a fenti ábrán látható, rendkívül nagy különbségű 

összegeket fizetnek be a közös költségvetésbe. A 2020. december 31.-én véget érő Uniós 

költségvetési időszak első 6 évét tekintve a legnagyobb befizetők közé sorolható Németország, 

Franciaország, az Egyesült Királyság, Olaszország, illetve Spanyolország. 2014 és 2019 között 

a 28 tagország összesen 804.851,5 millió Eurót fizetett be az Európai Unió közös 

költségvetésébe. A 804.851,5 millió Eurós befizetésből az Egyesült Királyság nagymértékben 

kiveszi a részét a 99.410,8 milliós befizetési összeggel. Megállapítható, hogy a befizetések 

több mint 12 százalékát az Egyesült Királyság által befizetett összeg teszi ki, tehát a britek 

hatalmas mértékben kivették a részüket az Uniós finanszírozásokból. Az Egyesült Királyság 

kilépésével rendkívül nagy összegektől eshet el az Európai Unió már éves szinten is, amit nem 

lesz egyszerű minden tagországal kellőképpen megegyezve, mindkét fél számára előnyösen 

pótolni. 
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Az Egyesült Királyság befizetési adatait, illetve bevételeit, nettó egyenlegét célszerű 

megvizsgálni. Évekre bontva megfigyelhető, hogy mekkora mértékben vetti ki a részét az unió 

gazdasági életéből a szigetország. 

 
2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

Egyesült Királyság 

befizetése (millió 

EUR) 

14.590,3 21.592,2 15.920,7 13.757,1 16.403,5 17.147 

Egyesült Királyság 

bevétele (millió 

EUR) 

6984,7 7457,6 7051,6 6326,3 6630,8 7635,8 

Nettó egyenleg 

(Brexit utáni  uniós 

hiány, millió EUR) 

-7605,6 -14134,6 -8869,1 -7430,8 -9772,7 -9511,2 

 
70. táblázat: Az Egyesült Királyság nettó egyenlege 

 

Forrás: saját szerkesztés az Európai Bizottság adatai alapján 

European Commission (2020): EU expenditure and revenue 2014-2020 

https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html 

 

A táblázat nem tartalmazza a brit korrekciós mechanizmus összegét, azonban megállapítható, 

hogy az Egyesült Királyság számára nem volt jövedelmező az Uniós tagság a befizetések 

szempontjából. 57.324 millió Eurós negatív nettó egyenleget zártak a britek 2014 és 2019 

között a brit korrekciós mechanizmust figyelmen kívül hagyva. A britek nettó egyenlege 

azonban kedvezett a többi tagországnak. A britekhez hasonló negatív nettó egyenleggel 

rendelkező tagországok teszik lehetővé, hogy több tagország, köztük Magyarország is több 

támogatást, és bevételt kap a Európai Unió közös költségvetéséből, mint amennyit befizet, így 

előreláthatólag ezen országokra lehet leginkább kedvezőtlen hatással a Brexit. A Brexit tehát 

szinte minden európai országra negatív hatással lehet a jövőben a támogatások mértékének 

csökkentése, vagy a költségvetésbe befizetendő összeg növekedésének szempontjából. 

Magyarország az egyik legmagasabb pozitív nettó egyenleggel rendelkezik, így hazánk 

számára fokozottan kedvezőtlen hatást gyakorolhat az Egyesült Királyság kilépése. 

https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html
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 Az Európai Unió költségvetésének legnagyobb részét a tagországok befizetése adja. 

Mivel az Egyesült Királyság a legnagyobb befizető ország volt Németország és Franciaország 

mözött a 2014-2019-es időszakban, a közös költségvetésből a következő költségvetési 

ciklusban, mely 2021-től 2027-ig tart majd rendkívül nagy összeg fog hiányozni, a jelenlegi 

költségvetési adatok alapján a teljes befizetések  mintegy 10 százaléka. A Brexit a közös 

költségvetési hiány okozásán túl a többi tagállamra is kedvezőtlen hatással lesz. A 

kölségvetésből hiányzó összeget az Unió a tagországok által fizetett összeg megemelésével 

tudja kiküszöbölni, így előfordulhat, hogy Magyarország is nagyobb összeggel járul hozzá a 

következő ciklusban az Európai Unió költségvetéséhez. A másik lehetőség, hogy a Uniós 

támogatások mértéke csökken, mely ugyancsak kedvezőez hat a maradék 27 tagállam jövőbeli 

helyzetére. 

 
3. ábra: A nettó költségvetési egyenleg tagországonként (2014-2019) 

Forrás: saját szerkesztés az Európai Bizottság adatai alapján 

European Commission (2020): EU expenditure and revenue 2014-2020 

https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html 

 

A 3. számú ábrán megfigyelhető, hogy a pirossal jelölt országok, köztük  Dánia, Németország, 

Franciaország, Olaszország, Hollandia, Ausztria, Finnország, Svédország illetve az Egyesült 

Királyság több pénzt fizet be a közös költségvetésbe, mint amennyi támogatást kap onnan. Az 

Egyesült Királyság 2014 és 2019 között 57.314 millió Euróval többet fizetett be az Európai 

Unió közös költségvetésébe, mint amennyit onnan támogatásként visszakapott. Ennél az 

értéknél csak Németország esetében látunk kedvezőtlenebb adatokat. Lengyelország nettó 
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költségvetési egyenlege magasan a legnagyobb az összes tagországot figyelembe véve, így 

ebben az időszakban számukra volt a legjövedelmezőbb az Európai Uniós tagság. 

A Brexitet követően a britek által befizetett nettó összeg hat év alatt tehát 57.314 millió Euró 

volt. Ebből arra következtethetünk, hogy a következő költségvetési ciklusban megközelítőleg 

15%-kal több Euró hiányozhat majd az Unióból, hiszen az 57.314 millió Eurós egyenleg 6 évet 

foglal magába (a 7. év adati nem állnak rendelkezésre jelenleg), a következő költségvetési 

ciklus pedig 7 éves lesz. Adott tehát a feladat, hatalmas összeget kell pótolni az Európai 

Uniónak az Egyesült Királyság kilépését követően. 

4.3. A Brexit hatása a támogatásokra 

Az Európai Unió támogatása a tagországok felé leginkább két főbb területen oszlik meg. Az 

intelligens és inkluzív terület a legszámottevőbb. Az Európai Uniós tagállamok nagy része, 

főként azon országok, melyek több támogatást kapnak, mint amennyit a közös költségvetésbe 

befizetnek, a fejlesztések és beruházásuk nagy részét az Európai Uniós támogatásokból 

fedezik. Ezen területen belül találjuk az Európai Bizottság adatai alapján főként: 

 nagy infrastruktúrális projekteket 

 az Európai Stratégiai Beruházási alapot 

 az energiát, közlekedést 

 az Információs és kommunikációs technológiát 

 az Európai Uniós Foglalkoztatási és Szociális Innovatív programját 

 az Unió vámügyi programjait 

 valamint a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót 

A másik nagyobb terület, melyek az uniós támogatások nagy részét teszik ki, a fenntartható 

növekedési támogatások, melyek tartalma az Európai Bizottság adatai szerint főként: 

 az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) 

 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 

 illetve az Európai Tengerügyi Halászati Alap (ETHA) 

Az Európai Unió 2014 és 2019 között összesen 740.161,8 millió Euró támogatást fizetett a 

tagországok számára.  
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 Összesen 

Intelligens és 

inkluzív 

növekedés (millió 

EUR) 

63.707 63.906 52.097 45.292 62.938 64.704 352.644 

Fentartható 

növekedés (millió 

EUR) 

54.990 56.486 54.733 54.358 56.104 57.631 334.302 

 
71. táblázat: A támogatások elosztása 

Forrás: saját szerkesztés az Európai Bizottság adatai alapján 

European Commission (2020): EU expenditure and revenue 2014-2020 

https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html 

 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a teljes támogatások összegét 2014 és 2019 között 

majdnem teljes mértékben az Intelligens és inkluzív növekedés, és Fentartható növekedési 

területeken nyújtott támogatások teszik ki, melyek összesen ezen időszak alatt 686.946 millió 

Eurós támogatást jelentettek a 740,161,8 milliós összes támogatásból. 

A támogatások rendkívül fontosak minden Európai Uniós ország számára, a Brexitet követően 

azonban csökkenhetnek a tagországok számára nyújtott támogatások. Célszerű megvizsgálni, 

hogy a 27 tagállam közül (az Egyesült Királyság nékül) melyek azok az országok, akik a 

legnagyobb mértékben részesülnek az Európai Unió által biztosított támogatásokból. A már 

említett két területen célszerű a vizsgálatot elemezni, hiszen e két tényező alapján állapítható 

meg pontos kép arról, hogy ki milyen mennyiségű támogatásban részesül.  

https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html
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4. ábra: A leginkább támogatott országok a két főbb területen 

Forrás: saját szerkesztés az Európai Bizottság adatai alapján 

European Commission (2020): EU expenditure and revenue 2014-2020 

https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html 

 

A 4. számú ábra alapján megállapítható, hogy 2014 és 2019 között Lengyelországot támogatta 

legnagyobb mértékben a két legfőbb területen az Európai Unió. Magyarország is előkelő helyet 

foglal el ezen a listán a tagországok körében. Amennyiben a költségvetési hiányt okozó Brexit 

után az Európai Unió úgy dönt, hogy a hiányzó összeget a tagországok számára nyújtott 

támogatások csökkentésével éri el, akkor Németország, Görögország, Spanyolország, 

Franciaország, Olaszország, Magyarország, illetve Lengyelország lesz leginkább kedvezőtlen 

helyeztben, hiszen 2014 es 2019 között ezen országok kapták a legtöbb támogatást az Európai 

Uniótól  az Intelligens és inkluzív növekedés, és a Fentartható növekedés területeken belül. A 

hírek szerint a támogatások csökkentése főként a kutatás-fejlesztési, illetve a felzárkóztatási 

támogatási tételeknél várható, aminek következtében Magyarország nagymértékű hátrányt 

szenvedhet, hiszen az Európai Uniótól kapott támogatások nagy része ezen területekhez volt 

köthető az ország szempontjából. A támogatások mértékének csökkenése mellett lehetséges 

forgatókönyv, hogy a befizetés összege is növekszik a tagországok számára. Az Európai 

Unióban, köztük Magyarország esetében ez azt jelenti, hogy a jövőben több pénzt kell a közös 

költségvetésbe fizetniük, illetve a mostani támogatások mérték is csökkenhet. A Egyesült 

Királyság kilépése az Európai Unióból tehát minden ország számára negatív hatásokkal jár. 
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5. A BREXIT ÉS A KERESKEDELEM KAPCSOLATA 

Az Egyesült Királyság az egyik legkeresettebb kereskedelmi partner az Európai Unióban. 

Rengeteg termék áramlik az import, illetve az export területén is a két fél között. A Brexit talán 

leglényegesebb kérdése az lehet, hogy miként sikerült megállapodni a további kereskedelem 

helyzetéről. A jelenlegi helyzet alapján a hard-brexit forgatókönyv létrejötte a legesélyesebb. 

Ez azt jelentené, hogy az Egyesült Királyság elvesztené a szabadkereskedelmi megállapodást 

az uniós tagországokkal, a vámmentes kereskedelem is megszűnne, összességében a WTO-

rendszer szerint kereskedhetne a két fél egymással. 

5.1. A Brexit utáni Uniós kereskedelemi problémák 

Az egyre nagyobb eséllyel bekövetkező hard-brexit számtalan problémát okozhat az Európai 

Unióban, a kereskedelmi akadályok mellett akár túlkínálatot is eredményezhet Európában, 

mely a jelenlegi európai piacra termelők számára okozhat hatalmas problémákat. 

5. ábra: Az EU-n belüli import, illetve export százalékos aránya országonként 

Forrás: saját szerkesztés az Eurostat adatai alapján 

Eurostat (2020): Intra and Extra-EU trade by Member State and by product group 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EXT_LT_INTRATRD__custom_159500/defa

ult/table?lang=en 

Megállapítható, hogy az Európai Unión belüli kereskedelmet tekintve az Egyesült Királyság a 

második leginkább érintett ország mind az importált, mind az exportált termékek és 

szolgáltatások listájában, egyedül Németország előzi meg e tekintetben. Sok európai ország 
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termelésének nagy része az Egyesült Királyságba áramlott mint export. Amennyiben 

bekövetkezik a hard-brexit, melyre egyre több esélyt látnak az elemzők, úgy hatalmas 

veszteségeket könyvelhet el több tagország, főként a mezőgazdasági export nehézségeinek 

következtében. A kilépést követően előfordulhat, hogy a WTO-rendszer szerint folytatódik a 

kereskedelem az Egyesült Királyság és az Európai Unió között, melyek megnehezítik a 

kereskedelmet a két fél között. Vámok, egyéb ellenőrzési, adminisztráció költségek 

merülhetnek fel, melyek pénzügyi hátrányokkal is járnak. Az Egyesült Királyságba 

Németország, Franciaország, Hollandia és is hatalmas tételeket exportál, melynek nagy részét 

a mezőgazdasági termékek teszik ki. A megegyezés nélküli kilépés következtében 

előfordulhat, hogy az uniós agrárgazdaságok számára már nem lesz optimális az Egyesült 

Királyságba exportálni termékeiket, így azoknak új vevőt kell találni, mely nem egyszerű 

feladat. Előreláthatólag nagymértékű veszteségek érhetik a mezőgazdasági szektor Egyesült 

Királyságba exportáló szereplőit. Amennyiben az Egyesült Királyság szabadkereskedelmi 

megállapodást köt egy harmadik országgal, és onnan importál az Európai Unió helyett, az 

Európai Uniós tagországok, akik eddig a britekhez exportálták termékeiket, vevő nélkül 

maradnak. Ebben az esetben a meglévő termékeiket az unión belül próbálhatják meg 

értékesíteni, így túlkínálat alakulhat ki, mely leginkább a kiskereskedők számára lehet negatív 

hatással. 

5.2. A légi és a vízi kereskedelem az Európai Unióban 

A légi és a vízi kereskedelem fontos szereplője a teljes Európai Uniós kereskedelemnek. Fontos 

megvizsgálni, hogy a teljes Európai Uniós légi, illetve vízi kereskedelemből mely országok 

veszik ki leginkább a részüket. A kutatás során a teljes európai kereskedelemből a légi, illetve 

a vízi közlekedés került vizsgálatra, hiszen ez a két tényező a leginkább kitett a Brexit 

következményeinek az Egyesült Királyság földrajzi helyzetét figyelembe véve. A légi és vízi 

kereskedelem tekintve is megállapítható, hogy az Egyesült Királyság mindkét területen 

hatalmas részt vállal az Uniós kereskedelemből, így a kilépést követően nagymértékben 

megváltozhatnak az Unió trendjei a légi illetve a vízi kereskedelem terén, mely változások 

problémákat vonhatnak maguk után.  
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72. táblázat: A különböző országok légi kereskedelemben betöltött szerepe 

 Forrás: saját szerkesztés az Eurostat adatai alapján 

Eurostat (2020): Air transport of goods by country (yearly data) 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ttr00011/settings_1/table?lang=en 

 

Az Európai Unióban 2014 és 2019 között több mint 93 milliárd tonna termék áramlott a 

tagországok között a légi kereskedelem során. A három legfőbb partner a légi kereskedelem 

terén Németország, az Egyesült Királyság illetve Franciaország. Megállapítható, hogy ezen 3 

ország adja az Unió légi kereskedelmének 60 %-át, melyből az Egyesült Királyság a teljes 

kereskedelem 17 %-át tesz ki.  Az Eurostat adatainak elemzése alapján az Uniós teljes vízi 

kereskedelem 12%-át az Egyesült Királyság bonyolította le, mely a második legmagasabb adat 

az Uniós országok közül, egyedül Hollandia kereskedett többet ezen a területen (15% a teljes 

vízi kereskedelemből). Az Egyesült Királyság kilépésével az eddigi légi és vízi kereskedelem 

a britek és az Európai Unió között problémássá válhat. A már említett hard-brexit 

következtében szinte minden terméket komoly ellenőrzésnek kell alávetni, mely a 

kereskedelmet nagymértékben lassíthatja. A vámok is komoly szerepeket tölthetnek be. A fenti 

két tényező következtében előreláthatólag csökkenni fog a légi és a vízi kereskedelem a két fél 

között.  

A másik nagy probléma, hogy az eddig Egyesült Királyságba érkezett termékek egy harmadik 

országból vámkezelésre kerültek a britekhez való behozatalkor, onnan viszont szabadon 

áramolhattak tovább a többi Európai Uniós tagállamba vámok nélkül. A Brexitet követően 

azonban az eddig Egyesült Királyságon át Európába áramló termékek már lehet, hogy 

költségesebbek lesznek, mintha az Európai Unió importálná egy harmadik országból, így 

nagymértékben nőhet az EU27 légi és vízi kereskedeleme, ami megterhelő lehet a tagállamok 

számára. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Összesen 

(ezer 

tonna) 

Európai Unió 14.453.820 14.583.690 15.142.564 16.315.002 16.607.357 15.925.865 93.028.298 

Egyesült 

Királyság 
2.406.673 2.405.225 2.511.011 2.738.784 2.748.539 2.650.232 15.460.464 

Németország 4.336.163 4.325.665 4.467.022 4.773.359 4.842.716 4684553 27.429.478 

Franciaország 2.361.510 2.380.931 2.401.593 2.450.326 2.407.878 2.377.384 14.379.622 
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5.3. A kilépési döntést követő időszakban lévő export és a font árfolyamának 

kapcsolata 

A Brexit lehetőségének hírének következtében az Egyesült Királyság exportjában, és a font 

árfolyamában is komoly változások következtek be. Az Unió felé irányuló brit exportban és a 

font árfolyamának változásában megfigyelhető kapcsolat van. 

 

 

6. ábra: A Európai Unióba irányuló brit export és a font kapcsolata 

Forrás: saját szerkesztés az Eurostat adatai alapján 

Eurostat (2020): ECU/EUR exchange rates versus national currencies 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

 

A kilépés lehetőségének hírét követően 2015-ben a font árfolyama is megérezte. 2015-ben 1 

euró átlagosan 0,72 fontnak felelt meg, majd a következő években ez az arány fokozatosan 

romlott a font szempontjából. 2018-ben 1 euró megközelítőleg már 0,9 fontot ért, mely 

hatalmas gyengülés a font szempontjából. A font értékének csökkenése összekapcsolható a 

brit export növekedésével. Megfigyelhető, hogy 2015 nyarától 2019-ig szinte másfélszeresére 

nőtt az Egyesült Királyságból az Európai Unióban exportált termékek értéke. A brit termékek 

olcsóbbá váltak a többi európai ország számára a font gyengülésének köszönhetően, így 

ebből a szempontból ezen időszak alatt kedvező hatással volt a Brexit az uniós tagországok 

számára.   
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7. ábra: A külföldi közvetlen befektetések az Egyesült Királyságban 

Forrás: saját szerkesztés a brit Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai alapján a 

Trandingeconomics adatbázisából 

Tradingeconomics (2020): United Kingdom Net Foreign Direct Investment 

https://tradingeconomics.com/united-kingdom/foreign-direct-investment 

 

Rövid távon megfigyelhető, hogy az Egyesült Királyságban a külföldi közvetlen befektetések 

száma megnőtt, az elmúlt 25 évben nem volt olyan magas ez az adat, mint 2016-ban, ami 

szorosan összefügg a font gyengülésének tényével. Leginkább az ingatlanpiacon akadtak jó 

lehetőségek, a piacra belépni kívánók számára rövid távon kedvező feltételek alakultak ki a 

font gyengülésének köszönhetően. 
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6. EREDMÉNYEK 

A vizsgált adatok és következtetések alapján megállapítható, hogy az Egyesült Királyság 

kilépése az Európai Unióból minden területen, köztük a közös költségvetési politikában, illetve 

a kerekeskedelemben is komoly hatásokkal járhat. 

A költségvetést vizsgálva kiderült, hogy 2014 és 2019 között a tagországok összesen 804.851,5 

millió Eurót fizettek be az Európai Unió közös költségvetésébe, mely befizetésből az Egyesült 

Királyság nagymértékben kiveszi a részét a 99.410,8 milliós befizetési összeggel. Ez a második 

legmagasabb befizetett összeg, csak Németország előzi meg a briteket. A kapott támogatásokat 

levonva a befizetés összegéből kiderült, hogy 57.324 millió Eurós negatív nettó egyenleget 

zártak a britek 2014 és 2019 között, a brit korrekciós mechanizmust figyelmen kívül hagyva. 

Ettől az 57.324 millió Eurós összegtől eshet az Európai Unió, köztük a tagországok is a 

következő költségvetési ciklusban. A hiány következtében a jövőben a  támogatások mértéke 

csökkenhet, főként a nettó haszonélvező tagországok számára, köztük Magyarország számára 

is. A támogatások csökkentése főként a kutatás-fejlesztési, illetve a felzárkóztatási támogatási 

tételeknél várható. A  másik lehetőség a költségvetési hiány enyhítésére, hogy a befizetés 

összegét kell növelniük a tagországoknak, mely ugyancsak kedvezőtlen hatással lehet minden 

ország gazdasági helyzetére. 

A kereskedelmet vizsgálva megállapítható, hogy a kapott adatok alapján Egyesült Királyság 

volt második leginkább érintett ország mind az importált, mind az exportált termékek és 

szolgáltatások listájában, egyedül Németország előzi meg e tekintetben. A teljes Európai Uniós 

import 15%-át, míg a teljes export  megközelítőleg 12%-át az Egyesült Királyság bonyolította 

le. A légi kereskedelem 17%-a köthető a britekhez, a vízi kereskedelemnek pedig a 15%-a, 

melyek hatalmas arányok a teljes kereskedelmi adatokhoz képest. A hard-brexit következtében 

előfordulhat, hogy az Egyesült Királyságból való import költségesebb lesz, mintha az Európai 

Unió egy másik harmadik országból importálna, így nagymértékben nőhet az EU27 légi és vízi 

kereskedeleme, ami megterhelő lehet a tagállamok számára. 

Sok európai ország termelésének nagy része az Egyesült Királyságba áramlott mint export. 

Egyre nagyobb az esély a megegyezés nélküli hard-brexit kilépésre, melynek következtében a 

WTO-rendszer szerint folytatódhat a kereskedelem az Egyesült Királyság és az Európai Unió 

között, amely  megnehezíti a kereskedelmet a két fél között. Vámok, egyéb ellenőrzési, 

adminisztráció költségek merülhetnek fel, melyek pénzügyi hátrányokkal is járnak. 

Amennyiben a hard-brexit forgatókönyv valósul meg, előfordulhat az, hogy az uniós 

agrárgazdaságok számára már nem lesz optimális az Egyesült Királyságba exportálni 

termékeiket, így szükséges lesz új vevőt keresniük, mely nem egyszerű feladat. Előreláthatólag 
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nagymértékű veszteségek érhetik a mezőgazdasági szektor Egyesült Királyságba exportáló 

szereplőit. A Brexit hatására túlkínálat alakulhat ki az európai piacokon. A túlkínálat úgy 

alakulhat ki, ha az Egyesült Királyság szabadkereskedelmi megállapodást köt egy harmadik 

országgal, és onnan importál az Európai Unió helyett, az Európai Uniós tagországok, akik 

eddig a britekhez exportálták termékeiket pedig vevő nélkül maradnak. Ebben az esetben a 

meglévő termékeiket az unión belül próbálhatják meg értékesíteni, így kialakulhat, mely 

leginkább a kiskereskedők számára lehet negatív hatással. 

A kilépés hírével jelentősen romlott a font árfolyama az euróhoz képest, mely összefüggésben 

van az Egyesült Királyságból az Európai Unióba áramló export növekedésével, illetve a 

britekhez áramló külföldi befektetések növekedésével. Rövid távon a külföldi befektetők 

számára kedvezően hatott a Brexit, hiszen a font gyengülésével jó lehetőségek alakultak ki a 

befektetések terén. 
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7. ÖSSZEGZÉS 

A kutatás során elemzésre kerültek az Európai Uniót leginkább érintő gazdasági, kereskedelmi 

adatok felkutatása, illetve ezen adatok elemzésre. A közös költségvetés jelenlegi, és a Brexitet 

követő helyzetének, trendjeinek elemzése során kiderült, hogy az Európai Uniónak a 2021-

2017-es költségvetési időszakban kevesebb forrással kell számolnia mint a jelenlegi 

időszakban, a hiányt a tagországok közreműködésével lehet képes pótolni, ami nem kedvező 

az országok eddigi gazdasági helyzetére. A támogatások mértékének csökkenése mellett 

előfordulhat, hogy magasabb összeggel kell hozzájárulniuk a közös költségvetéshez. 

A kereskedelmi adatok elemzése során megállapítható az Egyesült Királyság eddigi hatalmas 

szerepe az Európai Unió kereskedelmi életében, mind a teljes, mind a vízi és a légi 

kereskedelem területén. A kilépés ezen a téren is komoly károkat okozhat, gondolva a 

kereskedelmi akadályok (vámok, ellenőrzések), a növekvő kereskedelmi díjak, a termékek 

értékesítésének, és az előfordulható túlkínálat hatásaira. Az eddig kialakult kereskedelmi 

kapcsolatok egyes tagországok és az Egyesült Királyság között átalakulhatnak, vagy akár teljes 

mértékben meg is szűnhetnek, így mindkét fél újabb országok felé nyitásra kényszerül, hogy 

eladhassák termékeiket, vagy beszerezzék a szükségleteiket. 

Az Egyesült Királyság kilépése összességében tehát hátrányos minden tagország, és a teljes 

Európai Unióra nézve, pontos hatásai azonban jelenleg nem ismertek, csak következtetni és 

jósolni lehet a jelenlegi adatokból, trendekből. A kutatás során is főként a jelenlegi adatok 

feldolgozásának elemzései, és várható hatásai kerültek bemutatásra, melyekkel átláthatóbb 

képet kaphatunk arról, mi vár az Európai Unióra az Egyesült Királyság kilépést követően.  
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MELLÉKLETEK 

20. MELLÉKLET: A NETTÓ EGYENLEG MEGHATÁROZÁSA 

TAGORSZÁGONKÉNT 

 
Befizetés (millió Euró) Kifizetés (millió Euró) Nettó Egyenleg (millió 

Euró) 

BELGIUM  33.878,9 45.960,4 +12.081,5 

BULGÁRIA 2.984,6 13.599,4 +10.614,8 

CSEHORSZÁG 10.316,9 29.433,5 +19.116,6 

DÁNIA 15.312,3 8.845,2 -6.467,1 

NÉMETORSZÁG 165.555,8 58.738,6 -10.6817,2 

ÉSZTORSZÁG 1.327,6 4.359,6 +3.032 

ÍRORSZÁG 12.587,5 11.561 -1.026,5 

GÖRÖGORSZÁG 9.853,2 34.412,5 +24.559,3 

SPANYOLORSZÁG 65.988,6 70.031,3 +4.042,7 

FRANCIAORSZÁG 12.6657,6 82.849,4 -43.808,2 

HORVÁTORSZÁG 2.657,7 5.967,4 +3.309,7 

OLASZORSZÁG 96.096,1 66.158,8 -29.937,3 

CIPRUS 936 1.398,3 +462,3 

LITVÁNIA 1.547,8 6.100,9 +4.553,1 

LETTORSZÁG 2.453 9.435,5 +6.982,5 

LUXEMBURG 2.039,5 11.047,2 +9.007,7 

MAGYARORSZÁG 6.709,4 33.345,1 +26.635,7 

MÁLTA 608,2 1.213,9 +605,7 

HOLLANDIA 42.484,7 14.101,2 -28.383,5 

AUSZTRIA 18.257,8 11.016,2 -7.241,6 

LENGYELORSZÁG 25.966,6 86.067,9 +60.101,3 

PORTUGÁLIA 10.508,8 24.277,4 +13.768,6 

ROMÁNIA 9.597 34.581,6 +24.984,6 

SZLOVÉNIA 2.515,6 4.966,1 +2.450,5 

SZLOVÁKIA 4.580,4 14.473,2 +9.892,8 

FINNORSZÁG 11.910,8 8.447,9 -3.462,9 

SVÉDORSZÁG 22.108,3 9.891,3 -12.217 
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21. MELLÉKLET: A TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKE A FŐBB 

TERÜLETEKEN A LEGINKÁBB TÁMOGATOTT ORSZÁGOKNÁL   
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Összesen 

Németország Intelligens és inkluzív 

növekedés 

4.666,4 4.617,3 3.334,6 4435,6 5.356,8 5.676,4 28.087,1 

64.954 

Fentartható növekedés 6.150,3 6.041 6.306,8 6069,1 6.165,6 6.134,1 36.866,9 

Görögország Intelligens és inkluzív 

növekedés 

4.159 208,1 2.521,8 1873,3 1.697,9 2.198,3 12.658,4 

29.282,3 

Fentartható növekedés 2.853,3 2.774,6 2.939,8 2849,9 2.708,6 2.497,7 16.623,9 

Spanyolország Intelligens és inkluzív 

növekedés 

4.810,9 6.678,2 5.027,4 3474,6 5.632,4 3.999,4 29.622,9 

68.355,4 

Fentartható növekedés 6.555,1 6.764,6 6.275,7 5893,9 6.300,5 6.942,7 38.732,5 

Franciaország Intelligens és inkluzív 

növekedés 

4.479,1 4.891,9 3.244,2 3820,3 4.885,8 4.857,4 26.178,7 

79.371,9 

Fentartható növekedés 8.532,8 9.031,9 7.353 9151,3 9.505,8 9.618,4 53.193,2 

Olaszország Intelligens és inkluzív 

növekedés 

4.720,1 6.280 5.915 3095,5 4.822,1 5.108,8 29.941,5 

61.389,9 

Fentartható növekedés 5.505,9 5.473 5.109 4933,3 5.006,7 5.420,5 31.448,4 

Magyarország Intelligens és inkluzív 

növekedés 

4.686,7 3.774,7 2.836,5 2480,3 4.533,5 4.305,6 22.617,3 

33.030,5 

Fentartható növekedés 1.894,6 1.791,4 1.667,2 1516,9 1.715,8 1.827,3 10.413,2 

Lengyelország Intelligens és inkluzív 

növekedés 

12.215,1 8.152,3 5.757,1 7729,4 11.745,7 11.646,7 57.246,3 

85.242,2 

Fentartható növekedés 5.069,2 5.079 4742,4 4077,6 4.465,8 4.561,9 27.995,9 

   

EGYESÜLT 

KIRÁLYSÁG 
99.410,8 42.086,8 -57.324 
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22. MELLÉKLET: A BRIT EXPORT MÉRTÉKE AZ EURÓPAI UINÓBA 

 

 
 

2014 

(millió 

Font) 

2015 

(millió 

Font) 

2016 

(millió 

Font) 

2017 

(millió 

Font) 

2018 

(millió 

Font) 

2019  

(millió 

Font) 

január 11.928 11.066 10.903 13.265 14.434 14.838 

február 11.479 11.230 11.167 13.308 13.967 15.045 

március 12.227 10.904 11.512 13.495 13.958 15.319 

április 12.206 11.028 11.922 13.060 13.813 13.115 

május 12.001 11.399 11.466 13.219 14.037 14.303 

június 11.918 11.636 12.011 13.808 14.380 13.769 

július 11.952 10.945 12.547 13.772 14.748 13.943 

augusztus 11.779 11.462 12.428 13.980 14.775 13.969 

szeptember 12.155 11.236 12.563 14.433 14.129 14.214 

október 12.254 11.239 12.178 13.770 14.768 15.109 

november 12.035 11.073 12.927 14.010 14.412 13.439 

december 12.299 10.593 12.981 13.923 14.640 14.445 

Összesen 144.233 133.811 144.605 164.043 172.061 171.508 
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23. MELLÉKLET: AZ EU-N BELÜLI IMPORT MEGOSZLÁSA 

ORSZÁGOKÉNT %-BAN 

 

 

 

24. MELLÉKLET: AZ EU-N BELÜLI EXPORT MEGOSZLÁSA 

ORSZÁGONKÉNT  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Átlagosan (%) 

NÉMETORSZÁG 28,8 28,1 28,6 28,3 27,7 27,1 28,10 

EGYESÜLT 

KIRÁLYSÁG 
11,6 12,9 11,1 10,9 11,1 11,1 11,45 

HOLLANDIA 7,2 7 7,1 7,6 8,1 8,3 7,55 

FRANCIAORSZÁG 10,2 10,5 10,5 10,4 10,3 10,5 10,40 

OLASZORSZÁG 10,6 10,4 10,5 10,6 10,3 10,3 10,45 

BELGIUM 6,1 5,7 5,8 5,6 5,5 5,4 5,68 

SPANYOLORSZÁG 5,2 5 5 5,1 5 4,9 5,03 

LENGYELORSZÁG 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,18 

MAGYARORSZÁG 1 0,9 1 1 1 1 0,98 

 

 

 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Átlagosan (%) 

NÉMETORSZÁG 18,6 18,9 18,8 18,7 18,4 17,8 18,53 

EGYESÜLT 

KIRÁLYSÁG 
14,5 15,2 16,7 14,8 13,6 15,2 15,00 

HOLLANDIA 14,2 14,5 14,1 14,8 15 15,1 14,62 

FRANCIAORSZÁG 9,6 9,2 9 9 9,1 9,1 9,17 

OLASZORSZÁG 9,1 8,9 8,5 8,6 8,8 8,4 8,72 

BELGIUM 7,1 7,3 7,3 6,9 6,9 6,6 7,02 

SPANYOLORSZÁG 6,8 6,4 6,3 6,8 6,9 6,7 6,65 

LENGYELORSZÁG 3 3 2,9 3,2 3,4 3,6 3,18 

MAGYARORSZÁG 1,2 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,22 
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25. MELLÉKLET: A TELES EURÓPAI UNIÓS LÉGI 

KERESKEDELEMBŐL KITETT RÉSZ A FŐBB ORSZÁGONKÉNT 

TONNÁBAN 

 

 

26. MELLÉKLET: A TELJES EURÓPAI VÍZI KERESKEDELMBŐL 

KITETT RÉSZ A FŐBB ORSZÁGONKÉNT 

  

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Összesen 

(tonna) 

EURÓPAI UNIÓ 14.453.

820 

14.583.

690 

15.142.

564 

16.315.

002 

16.607.

357 

15.925.

865 

15.925.865 

EGYESÜLT 

KIRÁLYSÁG 

2.406.6

73 

2.405.2

25 

2.511.0

11 

2.738.7

84 

2.748.5

39 

2.650.2

32 
15.460.464 

NÉMETORSZÁG 4.336.1

63 

4.325.6

65 

4.467.0

22 

4.773.3

59 

4.842.7

16 

4.684.5

53 

27.429.478 

FRANCIAORSZÁ

G 

2.361.5

10 

2.380.9

31 

2.401.5

93 

2.450.3

26 

2.407.8

78 

2.377.3

84 

14.379.622 

 

2014 2015 2016 2017 2018 
Összesen 

(tonna) 

EURÓPAI UNIÓ 3.790.381 3.840.488 3.861.617 3.961.164 4.065.286 19.518.936 

EGYESÜLT 

KIRÁLYSÁG 
503.171 496.708 484.048 481.815 483.305 2.449.047 

HOLLANDIA 571.636 594.272 588.772 595.810 604.542 2.955.032 

OLASZORSZÁG 443.141 458.020 461.990 475.164 501.958 2.340.273 

SPANYOLORSZÁG 427.672 447.048 451.255 485.805 497.812 2.309.592 
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BEVEZETÉS 

Biztosan ismerősen cseng Önök számára Greta Thunberg neve. Ő az a 17 éves lány, aki a svéd 

Parlamentbe bejutva felszólalt azért, hogy a politikusok is tegyenek a klímaváltozás ellen. Rajta 

kívül megannyi ember tesz kisebb-nagyobb erőfeszítéseket annak érdekében, hogy 

megmentsék bolygónkat a „kiégéstől” – ki többet, ki kevesebbet.  

Nem is kell Svédországig elmennünk, hogy pozitív példát találjunk – Magyarországon egyre 

nagyobb népszerűségnek örvend Antal Éva, azaz a Vászonzsákoslány, aki a zero waste életmód 

segítségével egy év során nagyjából 1 befőttes üvegnyi szemetet termel, praktikáit pedig 

Youtube csatornáján osztja meg a nézőkkel.  

A zero waste, vagy szemétmentesség nem újkeletű fogalom, nagyjából 25 éve létezik, azonban 

a köztudatba csak az utóbbi években robbant be Magyarországon. Véleményem szerint a 

fenntarthatóság felértékelődésével ez a mozgalom is egyre fontosabbá válik, amióta pedig 

véleményvezérek is igyekeznek felszólalni emellett, a népesség egyre nagyobb arányban 

törekszik a zero waste életmódra. Ezt igazolja az is, hogy az ún. csomagolásmentes boltok is 

sorra nyitják meg kapuikat Magyarországon. (ld.: 1. ábra) 

Néhány hónapja belefutottam a fent említett Antal Éva Youtube csatornájába, és nagyon 

érdekesnek találtam, hogy mennyi leleményesség párosul a jó cél érdekében tett erőfeszítéssel. 

Majd körülnéztem a lakásban, és meglepve láttam, mennyi szemetet halmozok fel a 

hétköznapjaim során. Ez szintúgy igaz a feleslegesen megvásárolt, majd kidobált holmikra: 

„Miért vettem én ezt meg? Nincs is szükségem rá!” gondolkodomel ilyenkor magamban.  

Azért erre a témára esett a választásom, mert szerintem a zero waste életmódra való törekvés 

egy hasznos válasz a bolygónkat fenyegető problémákra, hiszem, hogy ha mindannyian egy 

kicsit teszünk a környezetünkért, azzal sokat érhetünk el.  

A kutatásban a magyarországi fiatal korosztály körében zero waste életmód megítélését és arra 

való hajlandóságát vizsgálom – úgy gondolom, érdemes a még fejlődésben lévő és formálható 

218. ábra - Csomagolásmentes boltok Magyarországon 2020-ban  

(kép forrása:https://xforest.hu/csomagolasmentes-boltok-terkepe/  

Letöltés dátuma:2020.10.03. 11:44) 
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gondolkodású társadalmi osztályok környezettudatos nevelésére nagy hangsúlyt fektetni. A 

dolgozatban szeretném megismerni, hogy hogyan vélekednek a magyarországi fiatalok a zero 

waste koncepciójáról és a belefoglalt praktikákról. Ennek megvizsgálása után szeretnék 

javaslatokat tenni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a kiválasztott célcsoport felé még 

hatásosabban közvetíteni a zero waste üzenetét.  
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2. A KÖRNYEZETVÉDELEM TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 

A környezetvédelem történeti áttekintésére vonatkozóan a szakirodalmak egybehangzóan 

különböztetik meg a környezetvédelem 4 szakaszát. 

2.1A környezetvédelem előtti időszak (1900-ig) 

Bolygónkon a környezetszennyezés gyakorlatilag egyidős az ember felbukkanásával – már az 

ősember is halászott, vadászott, majd megkezdődtek a kezdetleges mezőgazdálkodási és 

bányászati tevékenységek, melyek még nem okoztak visszafordíthatatlan károkat a bolygónk 

ökoszisztémájában, hiszen ezeket a károkat a Föld még kompenzálni tudta. 

Az ősi civilizációk kialakulásával olyan már problémák merültek fel (pl.: a városok 

szennyvízelvezetése és hulladékkezelése), melyeket környezetvédelmi eszközökkel kellett az 

embereknek orvosolnia. Az ie. 6. században épült Cloaca Maxima volt az első zárt 

szennyvízcsatorna, mely a Római Birodalom népének szennyvízelvezetését biztosította.  

Szintén az ókorban fedezte fel az ember a faszenet, mint új energiaforrást, azonban nem 

számoltak azzal, hogy ennek elégetésekor kén-dioxid keletkezik, mely a levegő 

páratartalmával savat alkot, ennek köszönhetően savas eső alakul ki, megannyi kárt okozva a 

növényvilágban. 

Az 1500-as években a kőszén okozott problémát a középkori Angliában, melynek 

következtében I. Edward király betiltotta annak égetését – ennek ellenére ezt a szabályozást 

nem tartjuk környezetvédelmi intézkedésnek, hiszen a király azért hozta meg, mert a kőszén 

égetése káros hatással van a lovagok és feleségeik egészségére. 

A középkor vége felé Magyarországon is megjelentek az emberi tevékenység okozta károkat 

enyhítő intézkedések – Zsigmond király 1426-os erdőtörvényében szabályozta a Zólyom 

környéki bányavárosok erdőhasználatát. (https://mek.oszk.hu/02100/02115/html/1-1964.html) 

Az első ipari forradalom 1820-1900 között zajlott és jelentős hatással volt a környezetünkre.  

Először Angliában jelent meg az angol textilipar fellendülésével. A szövőgépek segítségével 

többet, gyorsabban tudtak termelni – megkezdődött a gépesítés. James Watt gőzgépének 

segítségével ez még egyszerűbbé vált. A bányászat szintén fellendült ebben az időszakban. Az 

emberek tömegesével vándoroltak be a városokba munka reményében.  

A technika vívmányainak köszönhetően elkezdődött a gépesítés, így a szmog jelentősen 

növekedett az egyre nagyobb lakosságszámú településeken. Ennek számos egészségügyi 

következménye volt – Hugh Miller így számol be az 1862-es Manchesterről: „Mi sem tűnik 

jellemzőbbnek e nagy gyárvárosra, jóllehet cseppet sem hízelgő, mint az Irwell folyó, amely 

átfolyik rajta. … Megszámlálhatatlan mocskos dolgot kell elmosnia, és cserzőüzemek meg 

fehérítőműhelyek is vagonszámra öntik bele a mérget, melyet el kell hordania. Gőzkazánok 

https://mek.oszk.hu/02100/02115/html/1-1964.html
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ürítik bele bugyborékoló tartalmukat, alagcsövek és szennycsatornák rothadó mocskukat, míg 

végezetül hol égbe nyúló sivár falak, hol meg vörös homokkőszakadékok között hullámzik 

tova, ám ekkor már nem annyira folyónak, hanem folyékony, hömpölygő trágyalének tűnik.” . 

1848-ban végül meghozták az első londoni egészségügyi intézkedéseket, mely azonban 

ellenérzést váltott ki az emberekből („Még ilyet, hogy a csatornákkal és a szeméttel kell 

foglalkozni”) – ebből is láthatjuk, hogy mennyire nem volt prioritás az egészség az ipari 

forradalom idején. 

Az egyre erősebb iparosodás hatással volt az ökoszisztémára is: a fakitermelés egyre nagyobb 

mértéket öltött – Észak-Amerikában például az erdőterület 200 év alatt a 17-edére csökkent. 

Itt szeretnék megemlíteni egy érdekes elmélet, mely szerint létezik az ún. antropocén kor, 

melyben az ember diktálja a Föld jövőjét, az emberi tevékenység innentől számítva van 

hatással a Föld ökoszisztémájára. Ezt az Antropocén Munkacsoport adta hozzá a földtörténeti 

korokhoz, de ennek pontos kezdetét máig vita övezi. Az első lehetséges kezdőpont az első ipari 

forradalom volt, a második pedig 1945 július 6, ekkor ugyanis az USA hadserege a mexikói 

sivatagban felrobbantotta a Trinity névre keresztelt nukleáris fegyvert. Ebben az időszakban 

kezdődött a Nagy Gyorsulásként emlegetett népességnövekedés is, mely szintén indokolttá 

teszi, hogy ez legyen az antropocén kor kezdődátuma. (Alice Bell: Megmenthetjük-e a Földet? 

Scolar Kiadó, 2020) 

2.2A környezetvédelem első korszaka: 1900-1945 

Alapvetően a korszakokat egy-egy nagyobb jelentőségű egyezmény vagy megállapodás 

megkötéséhez kötjük, melyeket igyekszem táblázatos formában összeszedni az alábbiakban. 

 73. táblázat – Az első környezetvédelmi korszakban aláírt legfontosabb egyezmények és 

legfontosabb momentumok  

Az esemény Az esemény dátuma Az esemény célja 

Ad-hoc jellegű halászati 

megállapodások 
Az egész korszakra jellemző 

Egy adott faj túlhalászatának 

megelőzése 

Párizsi egyezmény 1902 
Mezőgazdaság Számára 

Hasznos Madarak Védelme 

USA és Nagy-Britannia közti 

határvízi megállapodás 
1909 

Kötelezi a feleket a megjelölt 

vizek szennyezésének 

megelőzésére 
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2.2A környezetvédelem második korszaka: 1945- 1972 

Ebben az időszakban a korábban regionálisan jelentkező problémák globális méretűre nőttek, 

amelyek a népességre is kifejtették hatásukat: új betegségek jelentek meg.  

 

Az esemény Az esemény dátuma Az esemény célja 

Az UNESCO 

kezdeményezésére 

megalakították a Nemzetközi 

Uniót a Természet 

Védelméért 

1948 Ismeretterjesztés, oktatás és 

kutatás a természetvédelmi 

témákban 

Rachel Carson – Néma 

tavasz c. könyvének 

megjelenése 

1962 A környezetvédelem 

köztudatba kerülése 

Aurelio Peccei létrehozza a 

Római Klubot 

1968 Megteremti a 

környezetvédelem 

tudományos alapjait 

Az első Föld Napja 

rendezvény megtartása az 

USA-ban 

1970. ápr. 22 Nagyjából 20 millió ember 

vett részt ezen a 

rendezvényen, azóta minden 

évben megtartják a Föld 

Napját világszerte 

Ramsari egyezmény aláírása 1971 Vizes élőhelyek védelme – 

jelenleg 23 ilyen Ramsari 

terület van, köztük a Balaton 

és a Velencei-tó 

Meadows D. L.: A 

növekedés határai c. 

könyvének megjelenése 

1972 A Római Klub első 

jelentésének tekinthető, 

felhívta a figyelmet a 

jelenlegi problémákra; 

később az ökológiai 

gondolkodásmód egyik 

alapkönyvévé vált 

Megrendezésre kerül a 

Stockholmi konferencia 

Svédország szervezésével 

1972 június 5.-16. (A 

nyitónapot az ENSZ 

A környezetvédelem 

legfontosabb alapelvei 

megfogalmazásra kerültek 
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kinevezte Környezetvédelmi 

Világnapnak) 

74. táblázat - A második környezetvédelmi korszakban aláírt legfontosabb egyezmények és 

legfontosabb momentumok 

  



  

 

1238 

 

2.3A környezetvédelem harmadik korszaka: 1972- 1992 

Az esemény Az esemény dátuma Az esemény célja 

Az UNESCO Párizsi 

Világörökség-védelmi 

Egyezménye 

1972 A Világörökség Bizottság 

által Világörökségi Listára 

felvett helyszínek megőrzése 

1976. évi II. törvény és az 

ezután megalakult Országos 

Környezet-, és 

Természetvédelmi Hivatal 

1976-77. A magyarországi 

környezetvédelmi feladatok 

ellátása 

Bonni egyezmény 1979 Vándorló állatfajok, és azok 

vonulási helyének védelme 

Berni Egyezmény 1979 Az európai vadon élő 

növények, állatok és  

természetes élőhelyeik 

védelme 

Montevideo Program 1982-1992 Szárazföldi eredetű 

tengerszennyezés, az 

ózonréteg védelme és a 

nemzetközi 

környezetvédelmi jog 

fejlesztése  

Környezet és Fejlődés 

Világbizottság, Gro Harlem 

Brundtland norvég 

miniszterelnök vezetésével 

1980-as évek ENSZ-től független 

szervezet, a kritikus 

környezetvédelmi problémák 

azonosítása, és azokra tett 

megoldási javaslatok 

kidolgozása 

Közös Jövőnk 1987 A Környezet és Fejlődés 

Világbizottság jelentése, 

fenntartható fejlődés első 

megfogalmazása 
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75. táblázat - A harmadik környezetvédelmi korszakban aláírt legfontosabb egyezmények és 

legfontosabb momentumok 

 

Fontosnak érzem megemlíteni a harmadik korszak környezetvédelemben tett előrelépési 

mellett azokat a (javarészt emberi mulasztásnak köszönhető) környezeti katasztrófákat, melyek 

az 1970-es és 1980-as években következtek be. 

SEVESO: Egy Észak-Olaszországban található, növényvédőszereket gyártó telephely 

túlmelegedett, dioxin-felhővel borítva be a Milánó melletti Seveso városát. A katasztrófa során 

kb. 100.000 legelő állat és rengeteg kukoricamező pusztult el. 

A Basel szomszédságában fekvő Sandoz gyár működési hibájának következtében 40 tonna 

metil-izocianát került a természetbe, éveken át szennyezve a Rajnát. 

A vegyipar Hirosimájaként emlegetik azt a Bhopalban történt balesetet, melynek során a 

gyárból kiszabaduló gáz 2000 ember halálát okozta. 

A fentebb említett katasztrófák miatt hozták meg a SEVESO II. Irányelvet, mely a múltban 

történt balesetek megelőzését tűzte ki célul. 

Mindezek után az i-re a pontot az 1986. április 26-án történt csernobili atomkatasztrófa tette 

fel. Az emberi mulasztáson túl a nem megfelelő utóintézkedések vezethettek oda, hogy a 

katasztrófa bekövetkezése után még további 10 napig sugárzó anyagok kerültek a légtérbe. Bár 

mutáció ”csak” az atomerőmű néhány kilométeres környezetében volt érzékelhető a növény-, 

és állatvilágban, a katasztrófa káros hatásait még Magyarországon is érezték az emberek, sőt, 

még az USA-ban is azonosítottak nukleáris csapadékot. 
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2.5A környezetvédelem negyedik korszaka: 1992- 2002 

 

Az esemény Az esemény dátuma Az esemény célja 

Környezet és fejlődés 

Világkonferencia Rio de  

Janeiro-ban 

 

1992 Riói Nyilatkozat a 

Környezetről és Fejlődésről 

– tartalmazza a fenntartható 

fejlődés 27 alapelvét 

Kiotói Jegyzőkönyv 1997 A fejlett országok vállalták, 

hogy a 2008-2012-es 

időszakra  

átlagosan 5,2%-kal 

csökkentik az üvegházhatású 

gázok  

kibocsátását 

Millenniumi Csúcstalálkozó 

New Yorkban 

2000 szeptember 6-8. A felek biztosítani szeretnék 

a Kiotói Jegyzőkönyv 

hatálybalépését 

Johannesburgi konferencia 2002 Riói konferencia óta 

felmerült új kihívások 

felmérése 

Koppenhágai klímacsúcs 2009 A kiotói jegyzőkönyvet 

tárgyalták újra 

A jövő szempontjából 

egyértelműen kudarcot 

vallott 

76. táblázat - A negyedik környezetvédelmi korszakban aláírt legfontosabb egyezmények és 

legfontosabb momentumok 
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3. A ZERO WASTE TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 

Az utolsó két környezetvédelmi korszak különös jelentőséggel bír abból a szempontból, hogy 

ekkorra datálhatjuk a Zero Waste megjelenését.  

 Először Paul Palmer használta a kifejezést 1973-ban, a Zero Waste Systems Inc. 

megalapításakor. (https://mamaearthtalk.com/what-is-zero-waste/) Ugyanakkor Daniel Knapp 

és felesége megalapították az Urban Ore-t szintén Kaliforniában, egy szemétégető helyén. Ez 

a vállalkozás afféle szemétgyűjtőként funkcionált, összeszedték a még eladható tárgyakat, 

amelyeket mások már kidobtak, és továbbértékesítették őket - többen hivatkoztak 

garázsvásárként a helyre, és nagy népszerűségnek örvendett. 

(https://ecoroots.us/blogs/blog/zero-waste-movement-the-history-the-beginnings) 

Dr. Knapp 1995-ben körbeturnézta Ausztráliát, melynek során a kormánnyal, vállalatokkal és 

civilekkel folytatott beszélgetéseket annak érdekében, hogy megismertesse őket a teljes 

újrahasznosítás ötletével.  

Az ausztrál kormány elindította a „0 szemét 2010-re” elnevezésű kampányát, melyre nagy 

hatással volt a REVOLVE nevű szervezet. A REVOLVE gyakorlatilag az Urban Ore-hoz 

hasonló tevékenységet végezte, melyben a kormány is segítségére volt, hiszen annak 

segítségével valósíthatták meg terveik egy részét. (https://www.zerowaste.com/blog/what-is-

it-who-started-the-zero-waste-movement/) 

2000 decemberében Warren Snow megrendezte Kataiában az első Zero Waste konferenciát, 

mely hozzájárult ahhoz, hogy a mozgalom még szélesebb körben ismert legyen. Ezek után 

Snow végigjárta az USA városait, ahol a helyi programokat népszerűsítette. Snow turnéje jól 

időzítettnek bizonyult, egyre többen érdeklődtek a helyi újrahasznosítás iránt, azonban a 

nemzeti újrahasznosító mozgalom nehezen és lassan „indult be” – ennek felgyorsítása miatt 

alapította meg Bill Sheehan a GRRN-t (GrassRoots Recycling Network), mely ma Zero Waste 

USA néven működik. (https://ilsr.org/zero-waste-a-short-history-and-program-

description/#_ftn2) 

Az évtized végére Donzella James, Georgia szenátora meghozta az első zero-waste 

intézkedéseket az USA-ban, emellett pedig kitűzte célul 2020-ra a zero waste megvalósítását 

az államban. (https://gawinlist.com/donzella-james/) 

 

2002-ben Richard Antony az EMPA segítségével egy szakértőkből álló csapatot delegált az R-

02-es Genovai megbeszélésre, majd Bill Sheenan és néhány Nagy-Britanniai csoport 

segítségével megalapították a ZWIA-t (Zero Waste International Alliance – Zero Waste 

Nemzetközi Szövetség). A szervezet segíti és támogatja a Zero Waste népszerűsítését célzó 

https://mamaearthtalk.com/what-is-zero-waste/
https://ecoroots.us/blogs/blog/zero-waste-movement-the-history-the-beginnings
https://www.zerowaste.com/blog/what-is-it-who-started-the-zero-waste-movement/
https://www.zerowaste.com/blog/what-is-it-who-started-the-zero-waste-movement/
https://ilsr.org/zero-waste-a-short-history-and-program-description/#_ftn2
https://ilsr.org/zero-waste-a-short-history-and-program-description/#_ftn2
https://gawinlist.com/donzella-james/
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kutatásokat és információcserét, illetve közreműködik a Zero Waste hatékony 

megvalósításában. (http://zwia.org/history-of-zwia/)  

Véleményem szerint a Zero Waste köztudatba robbanásában nagy szerepe volt Bea Johnson 

Zero Waste Home c. könyve 2010-es megjelenésének. Több magyar, Zero Waste filozófiával 

foglalkozó blog és weboldal ezt tekinti (hibásan) a Zero Waste kezdeti momentumának – olyan 

szempontból jogosan, hogy innentől kezdve sokkal szélesebb körben ismertté vált a filozófia.  

2010 óta számos könyv jelent meg a témában – köztük magyar írók tollából -, emellett egyre 

több blogger, vlogger foglalkozik a témával, felhívva a figyelmet a Zero Waste fontosságára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

219. ábra - A Zero Waste történeti áttekintése (saját szerkesztés) 

http://zwia.org/history-of-zwia/
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4. ZERO WASTE MANAPSÁG – FŐBB TERÜLETEK; FOGALOMMEGHATÁROZÁS 

A jelenkorra vonatkozó Zero Waste filozófiával és mozgalommal kapcsolatos információk 

esetén a legjelentősebb Zero Waste szövetkezetek, mint például a ZWIA (Zero Waste 

Nemzetközi Szövetség) vagy a Zero Waste Europe információira és hivatalos dokumentumaira 

hagyatkoztam. 

 A ZWIA meghatározása szerint a Zero Waste: „egy olyan etikusságra, gazdaságosságra és 

hatékonyságra törekvő mozgalom, amely útmutatóként szolgál az emberek számára, hogy 

életmódjukat és bevett szokásaikat aszerint változtassák meg, hogy az a fenntartható, a 

természetben is lejátszódó folyamatokat utánozza. Ideális esetben a zero waste szerint minden 

termék eredeti funkciójára szánt idejének lejárta után egyéb használati célokra is 

alkalmazható.”(https://zerohero.hu/magazin/zero-waste-a-felkapott-fogalom-mit-jelent-

pontosan) 

A ZWIA mellett kiemelném még a Zero Waste Europe munkásságát is, mely az európai 

országokra specializálódott, és tagja a ZWIA-nak. A Zero Waste Europe egy közösségeket, 

helyi vezetőket, vállalatokat, szakértőket és aktivistákat tömörítő európai hálózat, amely célul 

tűzte ki, hogy kiiktatja a hulladékot társadalmunkból. (forrás: Packaging free shops in Europe 

2020 júniusi jelentése; készítette: Eunomia Research & Consulting Ltd., a Zero Waste Europe 

és a Réseau Vrac közreműködésével).53 

A Zero Waste Europe meghatározta többek közt a Zero Waste alapelveit (területenként és 

összesítve is), illetve a hulladékkezelési piramist is.   

4.1 A Zero Waste alapelvei: 

 Kulturális változás: jelenleg Európában lineáris hulladékkezelési stratégiát 

folytatunk;54 nagyjából 4-szer annyi az importcikkek aránya, mint az exportcikkeké. 

Ez az arány csak a hulladékkal kapcsolatos gondolkodásmód megváltoztatásával 

lehetséges, mely során az európai társadalomnak a kulturális nevelésen keresztül Zero 

Waste társadalommá kell átalakulnia.  

 A közösség bevonása a tevékenységbe: a közösség bevonása a Zero Waste 

tevékenységbe, ezáltal az oktatás és az ismeretterjesztés elengedhetetlen ahhoz, hogy 

                                                 
53 További Zero Waste szervezetek listája: https://www.ecocyclesolutionshub.org/get-help-connect/zero-waste-

groups/ 
54 A lineáris hulladékkezelési stratégia (vagy másnéven bölcsőtől sírig/cradle-to-grave stratégia) lényege, hogy a 

hulladék nem kerül újrahasznosításra. Ezzel áll szemben a körkörös(bölcsőtől bölcsőig/cradle-to-cradle) 

hulladékkezelési stratégia, mely során a fogyasztási cikk biológiai és technológiai újrahasznosításon esik át. 

(https://sustainabilityguide.eu/methods/cradle-to-cradle/)   

https://zerohero.hu/magazin/zero-waste-a-felkapott-fogalom-mit-jelent-pontosan
https://zerohero.hu/magazin/zero-waste-a-felkapott-fogalom-mit-jelent-pontosan
https://sustainabilityguide.eu/methods/cradle-to-cradle/
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a Zero Waste tevékenység sikeres legyen. A tevékenységen kívül érdemes a 

közösséget a Zero Waste menedzsment tervezési folyamataiba is bevonni.  

 Az infrastruktúra fejlesztése: a közösségi hulladékkezelési infrastruktúra és a zero 

waste menedzsment kialakítása és fejlesztése szintén fontos tényező. 

  (forrás: Introducing Zero Waste Europe The main principles; 2013 szeptember) 

 Manapság a Zero Waste alkalmazásának tekintetében 3 nagy csoportot különítenek el: Zero 

Waste menedzsment az üzleti életben, Zero Waste városok kialakítása és a mindennapi életünk 

során alkalmazott Zero Waste, amelyet dolgozatomban vizsgálok a magyarországi 

vonatkozásban. (https://zerowasteeurope.eu/what-is-zero-waste/ ) 

4.2.Zero Waste menedzsment az üzleti életben 

A ZWIA az alábbiakban határozta meg a Zero Waste üzleti életre vonatkozó alapelveit: 

 Elkötelezettség a három fő cél irányában – A vállalatok biztosítják, hogy teljesítik a 

gazdasági, társadalmi és környezeti szabványokat. 

 Elővigyázatossági alapelv – Új termékek és folyamatok bevezetésénél a vállalatok 

elővigyázatosan járnak el, hogy elkerüljék a sok hulladékkal járó és erősen 

környezetszennyező termékek és folyamatok bevezetését. 

 A hulladéklerakók és szemétégetők mellőzésének alapelve 

 Felelősségteljesség alapelve 

 Újrahasznosított, újrafelhasznált és komposztált alapanyagok és termékek 

vásárlásának alapelve 

 Szennyezések megelőzésének és hulladékmennyiség csökkentésének alapelve 

 A beszállítók, dolgozók és vásárlók gazdasági ösztönzésének alapelve (a zero waste 

filozófiára) 

 Az eladott termékek és szolgáltatások nem környezetszennyezőek és 

„szemétmentesek”A gyártási folyamatok nem károsak, újrafelhasználást és 

újrahasznosítást alkalmaznak (http://zwia.org/zero-waste-business-principles/) 

  

https://zerowasteeurope.eu/what-is-zero-waste/
http://zwia.org/zero-waste-business-principles/
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4.3.Zero Waste városok kialakítása 

A Zero Waste Europa nevű szervezet programja a Zero Waste Cities, melynek célja, hogy 

segítséget nyújtson azon városoknak, melyek szeretnének zero waste-é válni. Az eddig elért 

eredményeket, és különböző ismeretterjesztő anyagokat pedig a https://zerowastecities.eu/ 

oldalon tesznek közzé. 

A Franciaország északi részén található Roubaix az ország egyik legszegényebb településeként 

van számon tartva, a lakosság 46 %-a a szegénységi küszöb alatt él. Ennek ellenére a Zero 

Waste terén kiemelkedő sikereket értek el a Zero Waste Cities program segítségével:  

- A lakosság 25 %-nak 80; 70%-nak pedig 50%-al sikerült a hulladéktermelést 

csökkenteni; 

- A kihívást vállaló családok jelentős gazdasági megtakarításokat értek el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220. ábra - A Zero Waste  város alapelvei, valamint rövid-és hosszú távú stratégiái (A.U. 

Zaman, S. Lehmann / Journal of Cleaner Production 50 (2013) 123-132) /saját szerkesztés/ 
 

Egy másik pozitív példa Argentona katalón városa, ahol 2004-ben indult el a Zero Waste 

kezdeményezés. Ekkor a város a termelt hulladéknak csupán 20 %-át hasznosította újra, a 

maradékot pedig a helyi szemétégetőben tüzelték el. A program itt is jelentős eredményeket ért 

el: 

 2012-re már a megtermelt hulladék 68,5%-át újrahasznosították; 

 A munkahelyek száma a háromszorosára nőtt; 

https://zerowastecities.eu/
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 A település évente 35000€-t takarít meg.(https://zerowastecities.eu/best-practices/) 

4.4.Zero Waste életmód 

A Zero Waste életmód alapkötetének tekinthető Bea Johnson Zero Waste Home c. könyve, 

mely azon túl, hogy tippeket és praktikákat tartalmaz a Zero Waste életmód megvalósításával 

kapcsolatban, tartalmazza a széles körben ismert 5 R alapelvet: 

1. Refuse (Visszautasítás) 

A Zero Waste nem csupán az újrafelhasználásról szól, hanem arról is, hogy egyáltalán az 

otthonunkba se kerüljön a potenciális szemét, melyre nem lenne szükségünk. Ennek érdekében 

az impulzusvásárlást a minimálisra kell csökkenteni, hogy ne vegyünk meg olyan dolgokat, 

melyekre egyébként nem is lenne szükségünk. 

2. Reduce (A fogyasztás csökkentése) 

A zero waste életmóddal párhuzamosan az egyszerű életmódra is törekszünk azáltal, hogy 

kizárjuk az életünkből azokat a dolgokat, amelyekre nincs szükségünk, azokat a fogyasztási 

cikkeket pedig, amelyek elengedhetetlenek, megpróbáljuk a minimálisra csökkenteni. 

3. Reuse (Újrafelhasználás) 

Ez a fogalom nem azonos az újrahasznosítással, ugyanis ekkor a fogyasztási cikkeket az eredeti 

felhasználási céljuknak megfelelően használjuk. Ennek érdekében a használati tárgyakat addig 

használjuk, ameddig még képesek a rendeltetési céljukat ellátni, vagy új funkcióra használjuk 

őket. 

4. Recycle (Újrahasznosítás) 

Ha az előző lépések megtétele után mégis szemetünk termelődik, akkor azt szelektív 

hulladékgyűjtőkbe tegyük. 

5. Rot (Komposztálás) 

A komposztálás gyakorlatilag a növények újrahasznosítása, mellyel egyrészt eltüntethetőek az 

organikus hulladékok, másrészt a termőtalajba visszajuttathatóak azok a tápanyagok, melyek 

szükségesek a növényeinknek. Bea Johnson könyvében összesen 10 komposztálási módszert 

sorol fel, melyből ki-ki megtalálhatja a számára megfelelőt 

 

.  

https://zerowastecities.eu/best-practices/
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Egyes oldalakon +1 R-t is emlegetnek, mely a Repair, vagyis javítás, és amely az elromlott 

elektronikai eszközöktől a ruhákig minden területet lefed. (https://zerohero.hu/magazin/a-zero-

waste-eletmod-51r-alapelvei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221. ábra - Az 5 R alapelv 

 A kép forrása: Bea Johnson - Zero Waste Home 

https://zerohero.hu/magazin/a-zero-waste-eletmod-51r-alapelvei
https://zerohero.hu/magazin/a-zero-waste-eletmod-51r-alapelvei
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4.5.Zero Waste életmód gyakorlati megvalósítása 

4.5.1. Zero Waste bevásárlás 

1. Refuse: A cél az, hogy egyáltalán ne kerüljenek olyan termékek a kosarunkba, melyre 

egyébként nincsen szükségünk – erre jó eszköz a bevásárló lista. A bevásárló lista írása 

elősegíti a tudatos vásárlói szokás kialakítását, ilyenkor ugyanis csökken az 

impulzusvásárlások aránya, hiszen csak az kerül a kosárba, mely előzetesen le lett 

jegyzetelve, emellett a bevásárló lista alapján történő vásárlás rövidebb ideig tart, mint 

az anélküli, hiszen a háztartási cikkek céltudatosan kerülnek kiválasztásra.  

2. Reduce: Annak érdekében, hogy csökkentsük a felesleges vásárlást, ezáltal ne 

generáljunk több szemetet, érdemes átgondolni, mik azok az élelmiszerek, melyeket a 

háztartásunkban is elő tudunk állítani, vagy meg tudunk termeszteni (pl.: mustár, 

majonéz, fűszernövények). Ugyanakkor a boltok megválasztása is egy fontos vásárlói 

döntés, hiszen a vásárlók értékrendjét tükrözi választásuk. Magyarországon egyre több 

helyen találkozhatunk csomagolásmentes boltokkal (ld.: 1. ábra).  

3. Reuse: A boltokban a műanyag zacskók helyett jó alternatívák a vászonszatyrok, 

csomagolásmentes boltokba pedig a saját tárolóedényeinket elvihetjük, ahol könnyedén 

újratölthetjük azokat. A korábban megvásárolt befőttesüvegeket akár tárolóedényként 

is felhasználhatjuk.  

4.5.2. Zero Waste a konyhában 

1. Refuse: Ne legyen a háztartásunkban olyan elektromos eszközt, melyet ritkán 

használunk.  

2. Reduce: műanyag palackok helyett használjunk alumínium palackot, így nem 

termelünk műanyag szemetet. Szalvéták és törlőkendők helyett érdemes törlőkendőket 

használni – erre a célra egyébként a textilhulladék is megfelel, így újrahasználhatjuk 

azokat.  

3. Reuse: az ételmaradékot igyekezzünk valahogyan újragondolni, más formában 

felhasználni, vagy olyannak adni, akinek szüksége lehet rá. 

4. Recycle: azokat a háztartási eszközöket, melyeket nem tudunk komposztálni, sem 

újrahasználni, helyezzük szelektív hulladékgyűjtőbe. 

5. Rot: a komposztálásnak a konyhában van kiemelkedő szerepe, a komposztot később 

felhasználhatjuk a termőföldek tápanyag-tartalmának növelésére, illetve 

„megszabadulunk” megannyi konyhai hulladéktól is. 
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4.5.3. Zero Waste öltözködés 

1. Refuse + reduce: mindenekelőtt vizsgáljuk meg a ruhatárunkat, mi az, amire valóban 

szükségünk van és mi az, amire nem. A cél itt is a minimalizmus, hiszen felesleges 

felhalmoznunk olyan ruhadarabokat, melyeket valószínűleg csak néhány alkalommal 

fogunk használni. Ha pedig mégis szükségünk van egy-egy új ruhadarabra, válasszunk a 

következő alternatívák közül: fenntartható ruhamárkák kínálata (ezek a márkák ugyanis 

sokkal tartósabb, organikus anyagból készült termékeket gyártanak). 

2. Reuse: a másik opció ruhavásárlás esetén a second-hand shopping, azaz használt ruha boltok. 

Azzal, hogy innen vásárolunk, a ruhák élettartamát jelentősen meghosszabbíthatjuk, hiszen 

nem egyből hulladékká válnak. A saját, számunkra már valamilyen okból nem hordható 

ruháinkat is érdemes inkább eladni, vagy továbbajándékozni olyannak, akinek szüksége 

lehet rá. 

3 .Recycle: amennyiben azonban a ruhákat már nem lehet el-, vagy továbbadni, érdemes 

keresni olyan feldolgozókat, amelyek textilhulladék alapanyagból dolgoznak – ilyen például 

a Temaforg Kft. (http://www.temaforg.hu/), vagy a Tesa Kft. 

(http://textilhulladek.hu/).Zero Waste háztartási munka 

1.Refuse: igyekezzünk száműzni a háztartásunkból azokat a tisztítószereket, melyek nem 

természetes alapanyagokból állnak. 

2.Reduce: a boltban vett háztartási tisztítószerek vásárlását úgy tudjuk a legegyszerűbben 

leredukálni, ha mi magunk állítunk elő tisztítószereket. Ezekhez olyan anyagokra van 

szükségünk, mint ecet, citromsav, szódabikarbóna, mosószóda, illőolajok. Ezek természetes 

mivoltuknál fogva nem károsítják a környezetet, így háztartási használatuk nem fenyegeti 

családunk egészségét sem. 

3.Reuse: használjunk mikroszálas kendőket a takarításhoz papírtörlők helyett, illetve luffa 

szivacsot műanyagszivacs helyett. Takarítóeszközök esetén érdemes fából és kókuszrostból 

készülteket venni, hiszen ezek is természetes anyagból készülnek. 

(https://zerohero.hu/termekkategoria/otthon/takaritas/)  

  

http://www.temaforg.hu/
http://textilhulladek.hu/
https://zerohero.hu/termekkategoria/otthon/takaritas/
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4.5.5. Zero Waste fürdőszoba 

1. Refuse: ahogy a ruhatárunkban is, a fürdőszobában érdemes körülnézni, mik azok a 

termékek, melyeket megvettünk, azonban egyáltalán nincs szükségünk rá. Érdemes 

ezeket a termékeket a háztartásból kiiktatni. 

2. Reduce: azon túl, hogy nem veszünk felesleges termékeket, a szükséges termékek 

csomagolását is elhagyhatjuk/csökkenthetjük, ha mi magunk készítjük el, vagy 

újrahasznosítható csomagolásban vásároljuk meg a cikkeket. A következő termékeket 

akár mi magunk is elkészíthetjük házilag: szappan, sampon, tusfürdő, dezodor, 

fogkrém, szájvíz, mindenféle krém, de akár sminkterméket is készíthetsz magadnak. 

3. Reuse: megszoktuk, hogy egyes termékeket a hagyományos, eldobható verzióban 

szerzünk be, azonban ezeknek létezik újrahasználható verziója, melyeket akár évekig 

is használhatunk, ilyen például a borotva, a vattakorongok, nők esetében pedig jó 

megoldás a menstruációs csésze, a textil betétek, vagy a menstruációs bugyi használata. 

4. Recycle: vannak azonban olyan fürdőszobai cikkek, melyeket higiéniai szempontból 

nem használunk újra, és csak nagyon nehezen tudnánk mi magunk előállítani őket. 

Ezekre megoldás lehet az újrahasznosított és újrahasznosítható anyagból előállított 

termékek (pl.: fogkefe, wc papír, fogselyem, fésű). 

5. Rot: nem is gondolnánk, de a saját hajunk is hulladékként van jelen a háztartásban 

(természetesen miután kihullott) – ezeket a hajszálakat nyugodtan bedobhatjuk a 

komposztálóba. 

4.5.6. Zero Waste a munkában 

Refuse: lehetőség szerint ne fogadjunk el szóróanyagokat, névjegykártyákat, ajándék 

tollakat – valószínűleg nem lesz rá szükségünk a jövőben. 

Reduce: egy irodában a legtöbb hulladékot a papírszemét teszi ki. Igyekezzünk minél 

kevesebbet nyomtatni, illetve a papír mindkét oldalát használjuk fel. Válasszunk olyan 

tollat, mely újratölthető, ezáltal kevesebb tollat fogunk kidobni. Ha nem szükséges 

tollal írni, válasszuk inkább a ceruzával történő írást. 

Reuse: amennyiben rendelünk valamit, használjuk újra a csomagolóanyagot. 

Recycle: a tintapatront és az elhasznált papírt érdemes újrahasznosítani. 
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5 ZERO WASTE MAGYARORSZÁGON 

A magyarországi Humusz Szövetség – vagy kezdeti nevén Hulladék Munkaszövetség – 1995 

óta igyekszik a Zero Waste megvalósításához szükséges eszközöket a társadalom kezébe adni 

a szemléletformáláson és az ismeretterjesztésen keresztül. 2010 óta egyesületként működnek, 

melynek köszönhetően bárki tagja lehet a Humusz Szövetségnek, részt vehet önkéntes 

akciókon. (https://humusz.hu/bemutatkozunk)  

 

A Humusz 

Szövetség 

honlapján 

hasznos 

linkeket 

és 

ismeretterjesztő adatokat találunk a Zero Waste megvalósításával, az anyagok nagy része 

fiatalokhoz szól, mely egy pozitív kezdeményezés a fenntarthatóság népszerűsítése érdekében. 

Emellett a Humusz szövetség kampányokat is szervez a Zero Waste népszerűsítése érdekében. 

A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttem az elmúlt évek kiemelkedő kampányait: 

 

 

  

222. ábra - A Humusz Szövetség küldetése / A kép forrása: 

https://humusz.hu/bemutatkozunk / 

https://humusz.hu/bemutatkozunk
https://humusz.hu/bemutatkozunk
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2005 Az utolsó betétdíjas 

Törley pezsgő temetése 

2015 dec. 1-jétől a Törley pezsgő üvegeit nem lehet 

visszaváltani, így a hulladék kibocsátás növekedni fog. 

2002 Tájsebészet kampány Országos kampány az illegális hulladéklerakás ellen – 

eredménye, hogy nagyjából 200 hulladéklerakót 

felszámoltak. 

2006  Komposztálj!  A Humusz szövetség 3 másik egyesülettel együtt 

indította, célja a komposztálás népszerűsítése. Azóta 

ebből a célból indítottak egy tematikus honlapot, ill. 

évente kiadásra kerül a komposztálással kapcsolatos 

kiadvány. 

77. táblázat - Néhány példa a Humusz Szövetség kampányaira (forrás: 

https://humusz.hu/bemutatkozunk 

KUTATÁSMÓDSZERTAN 

 

Hipotézisek 

Az alábbiakban megfogalmazom a téziseimet a kutatási témával kapcsolatban, melyeknek 

igazságtartalmát fogom megvizsgálni a kutatás eredményeivel összevetve.  

1. „A magyarországi 18-25 éves fiatalok érdeklődnek a Zero Waste életmód iránt, 

azonban a gyakorlatban kevesebben valósítják meg a Zero Waste életmódot, illetve 

kevesebben tesznek erőfeszítéseket ezen életmód felé, mint ahányan érdeklődnek 

iránta.” 

2. „A magyarországi 18-25 éves fiatalok legalább fele néz/hallgat/olvas Zero Waste 

tartalmat.” 

3. „A magyarországi 18-25 éves fiatalok legfőképp abban látják a problémát a Zero 

Waste alkalmazásával kapcsolatban, hogy nem praktikus.” 

A kutatás módszertana 

Miután megvizsgáltam a környezetvédelem és a Zero Waste nemzetközi és hazai történelmét, 

illetve a Zero Waste jelenlegi álláspontjait és aktualitásait, összeállítottam egy kérdéssort, 

amely segítségével remélhetőleg eredményesen kapok választ a kutatási kérdéseimre, 

hipotéziseimre. 

A kutatásomat kvantitatív kutatási módszerrel, kérdőíves megkérdezéssel végeztem, a Google 

Űrlapok alkalmazásának segítségével. Az online kérdőíves megkérdezést egyrészt azért 
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választottam, mert a koronavírusos időszakban fontosnak tartom a személyes kontaktok 

minimálisra csökkentését, illetve az általam vizsgált korosztály véleményem szerint az online 

közösségi térben érhető el a legkönnyebben.  

A kutatási időszak 2020. 10. 17 és 2020. 11. 01 között volt, ekkor volt lehetőség a kérdőív 

kitöltésére. 

A kérdőív összeállítása 

A kérdőív kérdéseinek megírásában nagy segítségemre volt Bea Johnson Zero Waste Home c. 

könyve, melyben részletesen leírja a korábban említett 5 R alapelvet. Az alapelvek áttekintése 

után meghatároztam azokat a főbb területeket, ahol azt vizsgálom, hogy a kitöltő az 5 

alapelvből hányat alkalmaz - tudatosan vagy tudat alatt – a mindennapi életében. 

A területek pedig a következőek: vásárlás (élelmiszervásárlás), konyhai szokások, ruhavásárlás 

és öltözködés, munkahelyi és irodai szokások, higiénés és kozmetikai szokások, háztartási 

feladatok és munkák. Természetesen a kérdőív további területekkel is bővíthető lenne, mint 

például gyereknevelés, szabadidő, közlekedés.  

A kérdőív elején általános, zero waste ismeretekkel kapcsolatos kérdéseket tettem fel, illetve a 

kérdőív tartalmaz egy kérdést, mely arra vonatkozik, hogy a válaszadó szokott-e zero waste 

filozófiával kapcsolatos tartalmakat nézni, hallgatni, olvasni. Ez a későbbiekben fontos lehet 

abból a szempontból, hogy felmérjem, a megkérdezettek szereznek-e információt a zero waste-

ről, illetve mennyire terjedt el a hazai social media felületek követőinek körében a zero waste, 

mint kedvelt tartalom.  

A kérdőív végén a demográfiai kérdések után feltettem néhány, zero waste megítélésével 

kapcsolatos kérdést is, amellyel arra kerestem a választ, hogy a megkérdezettek szerint mi lehet 

az oka annak, hogy a zero waste filozófia nem terjedt el széles körben, illetve ezt hogyan 

lehetne a későbbiekben orvosolni. 

A kérdőívet kitöltők bemutatása 

A kérdőívet különféle csoportokban osztottam meg a Facebook oldalon. A csoportválasztás 

során arra törekedtem, hogy ne befolyásolja a kérdőív eredményét, így nem került megosztásra 

Zero Waste témájú csoportokban a kérdőív, inkább az általános tematikájú, főleg fiatalabb 

korosztályú (elsősorban női) tagokkal rendelkező csoportokat részesítettem előnyben. A 

Facebook csoportokban való megosztáson kívül a kérdőív a személyes Facebook 

idővonalamon került közzétételre.  
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Ezek ellenére sajnos a vizsgált korosztályban nehezen értem el az általam szükségesnek tartott 

kitöltési számot, amelynek okai a kérdőív hosszúsága, illetve a nem mindenki számára 

érdekfelkeltő témaválasztás volt.   

A kérdőív lezárása után a válaszokat Excel táblázatba töltöttem le, majd Powerpivot bővítmény 

segítségével elemeztem azokat. 

A kérdőívet összesen 148-an töltötték ki, melynek 63%-a, 93 fő tartozik a vizsgált 

célcsoportba, az elemzés során az ő válaszaikat vettem figyelembe. 

 

Életkor szerinti megoszlás 

A megkérdezettek legnagyobb része a 19 évesek körébe tartozik, ezt követi a 20, illetve 21 

évesek csoportja. A 18-25 éves korosztályon kívül érkezett még válasz 13-50 éves 

válaszadóktól is, azonban ezen válaszok elemzésére a dolgozatomban nem kerítettem sort. 

A válaszadók életkora (év) A válaszadók száma (fő) 

18 8 

19 21 

20 15 

21 13 

22 10 

23 8 

24 11 

25 7 

Összesen: 93 

78. táblázat - A kérdőívet kitöltő 18-25 éves fiatalok száma életkori megoszlás szerint /saját 

szerkesztés/ 

Nemek szerinti megoszlás 

A válaszadók körében a nők domináltak a kitöltők 86 %-a nő, 14 %-a pedig férfi. Számomra 

ez azt támasztja alá, hogy a férfiak kevésbé érdeklődnek a Zero Waste iránt, mint a nők.  

A megkérdezettek foglalkozása 

A kérdőívben a demográfiai adatok esetében a megkérdezettek jelenlegi foglalkozására is 

rákérdeztem, hiszen nem mindegy, hogy a válaszadó milyen élethelyzetben él jelenleg, 

mások a prioritásai is egy tanulmányait végző, illetve munkát végző fiatalnak. A válaszok 

alapján a megkérdezettek 65 %-a tanul felsőoktatási intézményben, 15 % pedig főállásban 

munkát végez.   
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  Középiskolai 

tanulmányok 

Felsőoktatási 

tanulmányok 
OKJ Munka 

Munka és 

tanulmányok 

Főállású 

édesanya/ 

munkanélküli 

É
le

tk
o

r 

18 3 5 
 

0   

19 4 15  1  1 

20  11  3 1  

21  8  3  2 

22  7 1 1 1  

23  7  1   

24  7  2  2 

25  1  3 3  

ÖSSZ.:  7 61 1 14 5 5 

79. táblázat - a válaszadók megoszlása életkor és foglalkozás szerint /saját szerkesztés/ 

 

Lakhatás típusa 

Az alapadatok mellett (nem, életkor, iskolai végezettség) fontosnak tartottam arra rákérdezni, 

hogy jelenleg hol laknak a válaszadók. Ez befolyásolhatja a zero waste életmód lehetőségeit, 

fontosságának megítélését. És ez összefüggésben van az anyagi lehetőségekkel is. A kérdőívek 

elemzése során azt tapasztaltam, hogy a kitöltők legnagyobb része (kb. 37 %) a 

szüleivel/rokonaival él, 25 % kollégiumban,22 % pedig albérletben lakik. 

 

  
Kollégiumba

n 

Albérletbe

n 

Szülőknél, 

rokonoknál 
Saját lakásban 

Ingázi

k 

Életkor 

18 2 0 
5 

1 0 

19 7 2 7 3 2 

20 5 3 7 0 0 

21 3 6 4 0 0 

22 1 0 6 3 0 

23 3 3 1 1 0 

24 2 3 3 3 0 

25 1 4 2 0 0 

 

ÖSSZESEN 24 21 35 11 2 

 80. táblázat - a válaszadók megoszlása életkor és lakhatás típusa szerint /saját szerkesztés/  
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Jövedelmi helyzet vizsgálata 

A lakhatás mellett ugyanakkor fontos szempont a kutatás során az anyagi helyzet is, hiszen 

fontos összefüggések lehetnek közte és a zero waste életmód használatának esélyei között. A 

válaszadók legnagyobb része jól, vagy éppen megél a jövedelméből. 

 

Válaszlehetőségek 
Válaszlehetőségre adott válaszok 

száma (fő) 

Éppen megélek a jövedelmemből 37 

Jól megélek 32 

Jól megélek, és még félre is tudok tenni 20 

Nehézséget okoz a megélhetés 4 

 81. táblázat - a válaszadók megoszlása jövedelmi helyzet szerint /saját szerkesztés/ 
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A KUTATÁS ELEMZÉSE 

Mivel a kis minta miatt a válaszok háttérváltozók szerinti elemzése nem mutat statisztikailag 

értékelhető különbségeket, így a válaszok és a demográfiai adatok közti összehasonlításra nem 

kerítettem sort. 

1. Zero Waste megítélése – asszociációk  

A kérdőív „bemelegítő kérdéseinek” egyike a fenti, melyben arra kerestem a választ, mire 

gondolnak a fiatalok, amikor a Zero Waste kifejezést meghallják. 

A kérdőív ezen kérdésére írt leggyakoribb válaszok az alábbi ábrán láthatóak, melyet a 

Wordclouds.com segítségével készítettem. A leggyakoribb szavakon kívül a válaszadók a 

következő szavakat asszociálták a Zero Waste kifejezésre:  

 „Cukor és kalóriamentes; vegánság; egészséges életmód”  

 „Minimalizmus, egyszerűség”  

 „Spórolás, tudatos vásárlás, okos megoldások, túlköltekezés csökkentése” 

 „tudatos, eltökélt, törekvő, figyelem, fegyelem” 

A fentiek alapján a válaszadók a Zero Waste életmódra pozitívan tekintenek, azonban nem 

tartják praktikusnak, hiszen a fegyelmet szükségesnek tartják az életmód véghezviteléhez.  

223. ábra - a válaszadók által Zero Waste kifejezésre asszociált szavak – gyakoriság szerint /A 

Wordcloud segítségével készült/ 
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2. Zero waste a közösségi médiában 

A kérdőívben rákérdeztem, hogy a válaszadók ismernek-e olyan csatornákat, ahol Zero Waste 

tartalmak találhatóak ha igen, akkor sorolják fel azokat.  

 Az eredmények szerint a fiatalok 60%-a egyáltalán nem ismer ilyen tartalomközvetítőt vagy 

csatornát, míg a megkérdezettek 23%-a pontosan egy, 17 %-a több, mint egy Zero Waste 

tartalmú oldalt/csatornát megnevezett.  

A válaszok között megjelenő leggyakoribb név a korábban említett Vászonzsákos lány 

csatornája volt, 25-en nevezték meg őt. Emellett további érdekesség, hogy a csatornák széles 

skálája jelent meg a válaszokban: szerepelt Tiktok, Youtube csatorna, Instagram oldal, könyv, 

dokumentumfilm, és kávézók, csomagolásmentes boltok közösségi média-felületei is a 

felsorolásban.  

 

3. A különböző területek elemzése az 5R szempontjából  

A kérdőívem legnagyobb részét az a kérdéssor alkotta, amelyben felmértem, hogy a fiatalok a 

mindennapi élet különböző területein a Zero Waste 5 R alapelvéből mennyit „alkalmaznak”. 

  

Vásárlás  

A kérdőív első részében elsősorban az élelmiszervásárlási szokásokat igyekeztem 

feltérképezni, hiszen ez az emberek életének meghatározó részét képezi. Fontos volt 

megvizsgálnom az üzletpreferenciát, illetve azt is, hogy a válaszadók vásárlásaik során 

mennyire igyekeznek környezettudatosak lenni. Ennek eszköze a bevásárlólista, mellyel el 

tudjuk kerülni az impulzusvásárlást, illetve a jól megválasztott bevásárló ”eszköz”. 

 

Bevásárló lista  

A bevásárló lista hasznos eszköz arra, hogy elkerüljük az impulzusvásárlásokat – ezt a célt 

korábban többen is megfogalmazták az asszociációs kérdésben. Ennek ellenére a 

megkérdezettek 17%-a ír csak minden alkalommal bevásárló listát, 43% pedig a vásárlásai 

nagy részében szokott. A megkérdezettek 30%-a néha szokott, 10 pedig sosem ír bevásárló 

listát. 
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Preferált üzletek 

Ebben a kérdésben a válaszadóknak azt kellett kiválasztaniuk, hogy a 3 típusba sorolt üzleteket 

(hiper/szupermarketek; piac/helyi őstermelők; csomagolásmentes boltok) milyen gyakran 

látogatják. A megadott opciók a következőek voltak: mindig ide járok; ha adódik lehetőségem, 

itt vásárolok; sosem szoktam itt vásárolni.  

A kérdésre adott válaszok elemzése alapján elmondható, hogy a válaszadó fiatalok 70 %-a 

minden esetben  hiper/szupermarketekbe jár, azonban 74 % lehetőség szerint a helyi 

őstermelőktől vásárol, 34 % pedig csomagolásmentes boltokban. Azonban kérdéseket vet fel, 

hogy a 65 %, akik sosem vásárolnak csomagolásmentes boltban, mi okból nem preferálják 

ezeket az üzleteket. 

 

Bevásárláshoz szükséges ”eszközök”  

Ebben a kérdésben több válaszlehetőséget is be lehetett jelölni,többek között a vászontáskát, 

papír-, és műanyagszatyrot, az ételek tárolódobozait, illetve opció volt az is, hogy a válaszadó 

helyben vásárol szatyrot, ha szüksége van rá. Az eredmények alapján elmondható, hogy a 

válaszadók 88 %-a megjelölte a vászontáskát, vagy az egyéb textil táskát, amely pozitív jel 

lehet, hiszen ezek a fiatalok nem vásárolnak műanyagszatyrokat bevásárlás során. 13 válaszadó 

a tárolódobozt is megjelölte opcióként, ami a legjobb megoldás a Zero Waste életmód 

tekintetében. A válaszadók  30 %-a azonban műanyagszatyrokat is használ bevásárláshoz. 

 

Otthoni ételtermesztés  

A válaszadók több mint fele, 62 % termeszt otthon növényeket, ezzel csökkentve a 

fogyasztásukat és a vásárlásaikat.  
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Konyha 

A vásárlás után a második legfontosabb témakör, ami a vizsgált korosztályt érinti, az konyhai 

életmód: idetartozik a hulladékkezelés, ételmaradék felhasználása, konyhai eszközök 

használata. Természetesen a listát lehetett volna bővíteni, de nem szerettem volna hosszabbra 

nyújtani a kérdőívet, ezzel csökkentve a potenciális kitöltők számát. 

Komposztálás  

A komposztálás (szinte) az egyetlen terület a vizsgáltak közül, ahol megvalósítható a 

komposztálás, mely az 5R alapelv egyike, így fontos volt itt feltenni a válaszadóknak a kérdést, 

miszerint komposztálnak-e. Itt nem volt lehetőség szabadszavas válaszra, vagy megadnia a 

válaszadóknak, hogy milyen mértékben komposztálják a konyhai hulladékot, így csak ”Igen” 

és ”Nem” választ adhattak meg. A válaszadók 45 %-a komposztál, míg 55% „Nem”-mel felelt 

a kérdésre. 

Szelektív hulladékgyűjtés 

A válaszadók csupán kis része(a legkiemelkedőbb százalékarány is csak 17% volt az ennél a 

kérdésnél ”Sosem”- mel válaszolók közt) szavazott arra a lehetőségre, miszerint sosem gyűjtik 

szelektíven a hulladékot. A válaszadók nagyjából fele pedig minden alkalommal szelektíven 

gyűjti a hulladékot. A legtöbben (80%) a műanyag hulladékot gyűjtik szelektíven minden 

alkalommal, legkevesebben pedig a fém hulladékot(50%). 

Ételmaradék felhasználása 

Sajnos a válaszok között a leggyakoribb válasz az ételmaradék kidobása volt, összesítve ez a 

kiválasztott opciók 35%-a – eszerint az esetek 35 %-ában az ételmaradék ahelyett, hogy 

hasznosan kerülne felhasználásra, a szemetesben landol. 

Zero Waste konyhai eszközök használata 

Ebben a kérdésben felsoroltam a válaszadóknak az internetes Zero Waste webshopokban 

leggyakrabban megjelenő Zero Waste eszközöket – melyek közül több lehetőséget is 

kiválasztva bejelölhették, melyeket használják a konyhájukban. A válaszadók 88%-ának 

háztartásában jelen van a többször használatos palack, vagy termosz, ahogyan a textilkendő is 

előfordul nagyjából a háztartások 1/3-ában. Ezen felül a válaszadók 18 %-a használ teatojást, 

10 % pedig textilszalvétát, viszont a többi Zero Waste háztartási eszközt (tároló zacskó, ételes 

doboz) csak elenyésző mennyiségben használják a válaszadók. 3 % jelölte be azt az opciót, 

miszerint semmilyen eszközt nem használ a felsoroltak közül. 

 

Öltözködés 

A következő fontos területként az öltözködést választottam ki, hiszen egyre nagyobb számban 

találkozhatunk használtruha webshopokkal ill. üzletekkel, ahogyan a fenntartható márkák is 
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egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. A kérdőívben ezen a területen a válaszadók Zero Waste 

életmódját a ruhatár kihasználtságával, a ruhaüzlet/márkapreferenciával és a nem használt 

ruhák felhasználásával mértem.  

Ruhatár kihasználtsága  

Ebben a kérdésben a válaszadók a megadott lehetőségek közül választhattak, hogy hány 

százalékát nem használják ruhatáruknak: 0-20%-át, 20-40%-át, 40-60%-át vagy 60-80%-át. A 

válaszadók nagy része, azaz 76%-a saját bevallása szerint a ruhatárának 60-100 %-át használja, 

24 %, vagyis nagyjából 22 válaszadó pedig 40-80%-át nem használja a ruhatárának. 

Véleményem szerint az elfogadható érték a ruhatár-kihasználtság szempontjából a 80-100%, 

amely a válaszadók 38%-ára igaz.  

Márka/ruhapreferencia  

Ebben a kérdésben, csak úgy, mint a vásárlás területén az üzletpreferencia vizsgálatánál, a 

válaszadók megadhatták, hogy az általam 3 kategóriába sorolt márkák/ruházati típusok közül 

(fast-fashion ruhák, fenntartható ruhák, vagy használt ruhák) melyiket milyen gyakran 

választják: mindig innen/ilyen típusút vásárolnak, lehetőség szerint innen/ilyen típusút 

vásárolnak, vagy nem vásárolnak innen/ilyen típusú ruhát.  Ruha-preferancia tekintetében 

nincsen érzékelhetően nagy különbség az egyes válaszlehetőségekre adott válaszok számaiban 

– egyedül a fast-fashion ruhamárkák tekintetében figyelhető meg érzékelhető különbség, 

hiszen egy nagyobb csoport, a megkérdezettek 23%-a vásárol innen mindig. A sorrend a ruhák 

preferenciájának tekintetében a következő: 1. Fast-fashion ruhák (65%); 2. Fenntartható ruhák 

(64 %); 3. Használt ruhák(58%) 

Régi ruhák felhasználása  

Ebben a kérdésben arra kerestem a választ, hogy mit csinálnak a válaszadók azokkal a 

ruhákkal, amelyekre már nem tartanak igényt. 

A válaszadók csupán 6%-a dobja ki azokat a ruhákat, amelyekre nincs szüksége, 94 % más 

formában újrahasználja, vagy továbbadja a ruhákat.  
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Munka 

Az irodai munka során különböző zero waste technikák, módszerek alkalmazhatóak. Ezek 

közül néhány, gyakoribb eljárásra kérdeztem rá. Elsőként, hogy milyen marketinganyagokat, 

szóróanyagokat használnak, fogadnak el a munkájuk során.  

Felesleges szóróanyagok elfogadása 

Ebben a kérdésben az 5 R alapelv közül az elsőt, vagyis a refuse – visszautasítást vizsgáltam – 

arra kerestem a választ, hogy az irodai munka során a válaszadók elfogadják-e a nekik kínált 

szóróanyagokat: ajándéktollat, brossúrákat, reklámanyagokat, illetve névjegykártyákat. A 

válaszadók több, mint fele fogad el ajándéktollakat, 35% fogadja el a nagyobb problémát 

jelentő papíralapú szóróanyagokat, 32% pedig semmilyen szóróanyagot nem fogad el.  

Nyomtatás  

A válaszadók egy 5 pontos skálán értékelhették, hogy saját bevallásuk szerint csak a 

legfontosabb oldalakat nyomtatják-e ki. Összesítve a válaszadók az elérhető 465 pontból 349-

et „értek el”, amely nagyjából 75 %-os összteljesítménynek felel meg. A válaszadók 59 %-a 

értékelte 4-5re a skálán a saját nyomtatás-gyakoriságát, mely elfogadhatónak számít. 

Papír optimális felhasználása – a válaszadó felhasználja a papír mindkét oldalát? 

Azon túl, hogy feltettem a kérdést a válaszadóknak, csak a legszükségesebb fájlokat 

nyomtatják-e ki, arra is kíváncsi voltam, hogy felhasználják-e a papír mindkét oldalát, vagy 

sem, hiszen ez is nagyon fontos az optimális papírfelhasználás szempontjából.A válaszadók 

pusztán 2%-a nem használja fel a papír mindkét oldalát.  

Irodai újrahasznosítás 

Az irodai újrahasznosítás kérdése arra irányult, hogy a felsorolt irodai 

eszközökből(nyomtatópatron és papír) a válaszadók melyet szokták újrahasznosítani. A 

válaszadók 83%-a hasznosítja újra vagy a papírt, vagy a nyomtatópatront. 
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Higiénia 

A mindennapi életünkben nagyon fontos a higiéniai, azonban itt sem elhanyagolható a 

környezettudatosság, emellett itt és a háztartási munkák kapcsán megjelenik a természetes, 

vegyszermentes termékek használatának fontossága. A következő blokkban azt vizsgáltam 

meg. hogy a válaszadók hol szerzik be a kozmetikai termékeket, illetve használnak-e Zero 

Waste eszközöket.  

Kozmetikai termékek beszerzése  

A kérdőívben kitértem arra, hogy a megkérdezettek hol szerzik be a higiéniai termékeket. 

Három lehetőséget, forrástípust határoztam meg: saját maga készíti el, hiper/szupermarketben 

szerzi be, illetve csomagolásmentes/újrahasznosított csomagolásban szerzi be. A felsorolt 

kozmetikai termékek között a következők szerepeltek: sampon, tusfürdő; kézmosó szappan; 

fogkrém; szájvíz; egyéb "kenceficék", pl.: ajakbalzsam, testápoló; dezodor; sminktermékek. A 

válaszadók csupán 2%-a készíti el a felsorolt kozmetikai termékeket, 75% 

hiper/szupermarketben vásárolja, 12% pedig újrahasznosított csomagolásban, vagy 

csomagolásmentesen szerzi be a felsorolt termékeket. 

Zero Waste higiéniai eszközök használata 

Ebben a kérdésben arra kerestem a választ, hogy a megkérdezettek ismerik-, és használják-e a 

felsorolt Zero Waste higiéniai eszközöket, melyek a következők: fém borotva, tetxtil 

„”vattakorong”, menstruációs csésze, mosható betét, vagy menstruációs bugyi. Ebbe a 

felsorolásba bekerültek újrahasznosítható, vagy újrahasznosított anyagból készült eszközök is: 

bambusz fogkefe, fafésű, újrahasznosított WC-papír. A válaszadók 60 %-a legalább egy Zero 

Waste higiéniai eszközt használ (további 40 % több, mint egy Zero Waste eszközt) majd ahogy 

nő a használt Zero Waste higiéniai eszközök száma, csökkent az azt felhasználók száma is. A 

válaszadók 1/3-a használja a felsorolt Zero Waste eszközöket, a menstruációs eszközök 

kivételével, melyet csupán a válaszadók 13%-a használ. 
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Háztartás 

A legutolsó terület szorosan kapcsolódik a higiéniához, hiszen itt is nagyjából azonos jellegű 

kérdéseket tettem fel a válaszadóknak – egyrészt a vegyszermentességhez való hozzáállást, 

valamint a háztartási Zero Waste eszközök használatát kutattam.   

Háztartási tisztítószer-preferencia 

Ebben a kérdésben azt vizsgáltam, hogy a válaszadók inkább a hagyományos, boltban kapható 

tisztítószereket, vagy a természetes alapanyagokból készült tisztítószereket preferálják, illetve 

a 3. opció a ”Számomra ez nem preferencia” volt. A válaszadók 35 %-a részesíti előnyben a 

természetes alapanyagokból készült tisztítószereket. Ennél kicsit több, 39 % a hagyományos 

tisztítószereket használja háztartásában, míg 26 % számára ez nem preferencia.  

Természetes tisztítószerek használata 

Ebben a kérdésben a válaszadók a megadott természetes alapanyagokból választhattak több 

lehetőséget, a vizsgálat tárgya itt az volt, hogy a megadott lehetőségek közül hányat használnak 

a háztartásukban. A megadott természetes alapanyagok között volt (a teljesség igénye nélkül): 

citromsav, mosószappan, mosószóda, epeszappan, ecet. A válaszadók 25 %-a nem használ 

természetes alapanyagokat a háztartásában tisztítószerekhez, 75% legalább egyféle természetes 

alapanyagot használ.  

Zero Waste eszközök használata 

A megkérdezettek a felsorolt Zero Waste háztartási eszközök közül választhatták ki azokat, 

amelyeket használnak a háztartásukban. Az eszközök a következők voltak: luffa szivacs; 

mikroszálas törlőkendő, fából és kókuszrostból készített seprűk és kefék. Emellett a 

felsorolásba bekerült a papírtörlő is, hiszen kíváncsi voltam arra, hogy a válaszadók közül 

mennyien használják ezt a nem kifejezetten Zero Waste eszközt a mindennapjaikban. Összesen 

57 válaszadó, vagyis a válaszadók 61%-a használ a felsorolt Zero Waste eszközök közül 

legalább egyet.  Ennek ellenére sajnos a válaszadók 87%-a használ papírtörlőt a háztartásában. 
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4. A különböző területeken tapasztalt Zero Waste életmód 

összehasonlítása válaszadó a személyes bevallásával 

 
A kérdésblokkok egyesével történő összesítése után egy összefoglaló táblázatban elemeztem, 

hogy a válaszadók az egyes területeken az 5R alapelv közül hányat használnak a valóságban, 

ezt pedig összevetettem azzal, hogy saját bevallásuk szerint alkalmazzák-e a Zero Waste 

életmódot a mindennapjaik során. 

 

 

 

82. táblázat - A Zero Waste alapelvek válaszadók körében való megvalósulásának összegzése területenként és 

alapelvenként /saját szerkesztés/ 

Alapelv száma Hogyan lehet ezt megvalósítani?
1R - Refuse Nem vásárolja meg azt, amire nincs szüksége - bevásárló lista írás 90% 83,7 fő

2R - Reduce A vásárolt termékek csökkentése - élelmiszerek otthoni termesztése 63% 58,6 fő

Piacok/csomagolásmentes boltok preferálása 85% 78,9 fő

3R - Reuse Boltokban többszörhasználatos táskák és szatyrok előnyben részesítése 71% 65,93 fő

Alapelv száma Hogyan lehet ezt megvalósítani?
1R - Refuse Erre az alapelvre nem vonatkozott kérdés a kérdőívben. - -

2R - Reduce Többszörhasználatos eszközök használata 97% 90 fő

3R - Reuse Az ételmaradék más formában felhasználása, vagy odaadni olyannak, akinek szüksége lehet rá. 68% 60,34 fő

4R - Recycle A konyhai hulladék leadása újrahasznosításra 92% 85,75 fő

5R - Rot Komposztálás 55% 51,15 fő

Alapelv száma Hogyan lehet ezt megvalósítani?
1R - Refuse

2R - Reduce

3R - Reuse
Azokat a ruhadarabokat, amelyekre nincs szükség, érdemes továbbadni olyannak, aki még 

használhatja.
96% 89,74 fő

4R - Recycle Fenntartható ruhák vásárlása 86% 79,98 fő

Alapelv száma Hogyan lehet ezt megvalósítani?
1R - Refuse Természetes alapanyagú tisztítószerek használata - -

2R - Reduce Tisztítószerek otthoni előállítása 75% 70 fő

3R - Reuse Zero Waste eszközök használata 61% 56,73 fő

Alapelv száma Hogyan lehet ezt megvalósítani?
1R - Refuse Erre az alapelvre nem vonatkozott kérdés a kérdőívben. - -

2R - Reduce Higiénás termékek otthoni előállítása, vagy csomagolásmentes beszerzése 14% 13,02

3R - Reuse Többszörhasználatos eszközök vásárlása 85% 79

4R - Recycle Újrahasznosítható anyagból készült eszközök használata 74% 69

Alapelv száma Hogyan lehet ezt megvalósítani?
1R - Refuse Szóróanyagok visszautasítása 32% 29,76 fő

2R - Reduce Nyomtató mellőzése, ha nem szükséges 59% 54,87 fő

3R - Reuse Erre az alapelvre nem vonatkozott kérdés a kérdőívben. - -

4R - Recycle Irodai eszközök újrahasznosítása 83% 77,19 fő

1. Vásárlás

2. Konyha

3. Öltözködés

Ne vásároljunk olyan ruhadarabokat, amelyekre nincsen szükségünk. 35,34 fő

Hány válaszadó használja ezt az alapelvet?

57%

Hány válaszadó használja ezt az alapelvet?

Hány válaszadó használja ezt az alapelvet?

Hány válaszadó használja ezt az alapelvet?

Hány válaszadó használja ezt az alapelvet?

Hány válaszadó használja ezt az alapelvet?

4. Háztartási munka

5. Higiénia

6. Irodai munka
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A válaszok összesítése után átlagoltam az egyes területeken a Zero Waste életmódot folytatók 

számát. A válaszadók a 4R alapelv, vagyis az újrahasznosítás területén a legaktívabbak, a 

legkevésbé aktívak pedig az 1R alapelv, vagyis a szükségtelen termékek visszautasítása terén. 

 

                          225. ábra - az egyes területeken Zero Waste életmódot folytató válaszadók 

területi bontásban  /saját szerkesztés/ 

 

A válaszadók leginkább a vásárlás és a konyhai tevékenységek kapcsán élnek Zero Waste 

életmódot – a válaszadók 77%-a , legkevésbé pedig a higiénia és az irodai munka területén – 

58%-a a válaszadóknak. 

Mindkét diagramot átlagolva elmondható, hogy a válaszadók 65 %-a él Zero Waste életmódot. 

A kérdőív elején feltett kérdésre („Hallottál már a Zero Waste életmódról?”) a válaszadók 

55%-a válaszolta azt, hogy igyekszik Zero Waste életmódot folytatni, további 34% pedig 

hallott már a Zero Waste filozófiáról. 

49,6 fő - 53%

55,33 fő - 59 %

70,35 fő - 76 %

77,98 fő - 83 %

51,15 fő - 55 %

1R  

2R  

3R  

4R  

5R  

224. ábra - A Zero Waste alapelvek válaszadók általi megvalósulásának összegzése 

alapelvenként /saját szerkesztés/ 



  

 

1267 

 

Zero Waste életmód folytatása - Jövőbeli elköteleződés a Zero Waste 

iránt 

 
A kérdőív végén megvizsgáltam, hogy a megkérdezettek a jövőben szeretnék-e a zero waste 

életmódot folytatni a jövőben és milyen területen. A válaszadók csupán 10 %-a nem szeretne 

a jövőben tenni a környezettudatosabb életmód érdekében. A további 90 % leginkább a 

bevásárlás és a ruhavásárlás során igyekszik erőfeszítéseket tenni a jövőben. Érdekes azonban, 

hogy meglehetősen kevesen szeretnének az irodai tevékenységek kapcsán tenni a Zero Waste 

életmódért, és általánosságban, a jelenben sem sokan élnek az 5R alapelv szerint az irodai 

tevékenységek tekintetében.  

Összevetve a demográfiai adatokkal, azon válaszadók, akik nem terveznek Zero Waste 

életmódot folytatni:   

 lakóhely tekintetében: kollégisták, vagy szülőnél, rokonoknál élnek; 

 jövedelmi helyzet tekintetében: jól élnek, vagy jól élnek és még félre is tudnak tenni; 

  

226. ábra - a válaszadók Zero Waste életmód iránti érdeklődése a jövőbeli használat tekintetében 

/saját szerkesztés/ 
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Zero waste életmód nehézségei 

 

 
A 

következőkben azt is vizsgáltam, hogy miben látják a válaszadók a Zero Waste életmód 

nehézségeit. A válaszadók 10 %-át nem foglalkoztatja a Zero Waste életmód, ez a 10 % 

kollégiumban és szülőknél/rokonoknál lakik, illetve tanul (felsőoktatási intézményben), és 

dolgozik. 

Azon válaszadók, akik korábban nem ismerték a Zero Waste előnyeit, faluban/kisvárosban 

élnek. 

A válaszadók 65 %-ának a csomagolásmentes boltok hiánya (is) jelent problémát, ez a faluban, 

kisvárosban és meglepő módon a fővárosban élőket is érinti. 

Azon válaszadók, akik szerint a Zero Waste életmód nem praktikus, illetve túl sok odafigyelést 

igényel, dolgoznak, illetve felsőoktatási intézményben tanulnak. 

Az ár kérdése azokat érinti főképp, akik úgy nyilatkoztak anyagi helyzetükről, hogy éppen 

megélnek a jövedelmükből. 

  

227. ábra - a válaszadók felmerülő nehézségei a Zero Waste életmód 

megvalósításában /saját szerkesztés/ 
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A Zero Waste életmódra való ösztönzési javaslatok 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kérdőív végén arra kérdeztem rá, hogy a megkérdezettek szerint mi a leghatékonyabb mód 

arra, hogy ösztönözni lehessen az embereket a Zero Waste életmódra. A válaszadók körében a 

legnépszerűbb ösztönzési módszer a csomagolásmentes boltok terjesztése – ez az előző 

kérdésből is kitűnt, hiszen 65% számára jelent problémát ezen boltok hiánya – illetve az 

edukáció. Egyes válaszadók szabadszavas válaszokban is kifejtették a Zero Waste 

ismeretterjesztés fontosságát, amely számomra azt jelenti, hogy ezt kiemelten fontosnak 

tartják. 

  

228. ábra - a válaszadók által alkalmasnak talált ösztönzési módszerek a Zero 

Waste életmód népszerűsítésére vonatkozóan /saját szerkesztés/ 
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ÖSSZEFOGLALÁS, KONKLÚZIÓK LEVONÁSA 

 

Az összefoglalást hipotéziseim újbóli megvizsgálásával kezdem. Az 1. feltételezésemben azt 

állítottam, hogy „A magyarországi 18-25 éves fiatalok érdeklődnek a Zero Waste életmód 

iránt, azonban a gyakorlatban kevesebben valósítják meg a Zero Waste életmódot, illetve 

kevesebben tesznek erőfeszítéseket ezen életmód felé, mint ahányan érdeklődnek iránta.”  

Ez a hipotézisem hamis, ugyanis a magyarországi 18-25 éves fiatalok 55%-a igyekszik saját 

bevallása szerint a Zero Waste életmódra törekedni, a gyakorlatban azonban az látszik, hogy a 

fiatalok 65 %-a él Zero Waste életmódot átlagosan.  

A 2. hipotézisem, miszerint „A magyarországi 18-25 éves fiatalok legalább fele 

néz/hallgat/olvas Zero Waste tartalmat”, szintén hamisnak bizonyult, hiszen a megkérdezett 

fiatalok 60%-a nem ismer semmilyen Zero Waste tartalomgyártót/csatornát.  

Végül az utolsó, 3. hipotézisemben ezt állítottam: „A magyarországi 18-25 éves fiatalok 

legfőképp abban látják a problémát a Zero Waste alkalmazásával kapcsolatban, hogy nem 

praktikus.” Ez az állítás hamisnak bizonyult, hiszen a legfőbb problémát a csomagolásmentes 

boltok hiányában látják a fiatalok.  

Alapvetően a fiatalok Zero Waste-törekvései meglehetősen pozitív képet festenek a kérdőív 

elemzése alapján.  

Továbbá a kutatásból kiderült, hogy a vizsgált területek közül az irodai és higiéniai Zero Waste 

életmódra helyeződik a legkevesebb hangsúly, illetve a fiatalok csak csekély számban tervezik 

az irodai Zero Waste életmódra törekvést a jövőben, amelyen véleményem szerint érdemes 

lehet javítani. 

Szintén szembetűnő az is, hogy a legnagyobb hangsúlyt a fiatalok a csomagolásmentes boltok 

terjesztésére és az edukációra fektetnék, amely irányba érdemes lehet elmozdulni a Zero Waste 

életmód népszerűsítése érdekében. 
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A kutatás eredményeinek összesítése után a következő kutatási célok fogalmazódtak meg 

bennem: 

 A kutatási minta, esetleg a célcsoport bővítésével érdemes lehetne egy átfogóbb 

kutatást végezni a későbbiekben, mely az idősebb és fiatalabb korosztályokra is 

kiterjed. Nagyobb mintaszám esetén a különféle demográfiai adatok es területeken 

tapasztalt Zero Waste életmódbeli szokások közt iösszefüggések is jobban 

kicsúcsosodnak.  

  

 A kérdőív továbbfejlesztésére is érdemes lehet hangsúlyt fektetni, hiszen az általam 

kidolgozott kérdőív még kezdetleges, sok terület kimaradt, hiszen csak olyan 

területeket vizsgáltam, melyek mindenképpen megjelennek a fiatalok életében; illetve 

a területeken belül is érdemes átgondolni, milyen kérdésekkel lehet a 

legoptimálisabban rákérdezni az 5 R alapelv megvalósulására.  

  

 Az elemzés végén összefoglalt, Zero Waste életmódot nehezítő tényezők és ösztönzési 

javaslatok alapján olyan ötletek kidolgozása is hasznos lehet, amelyekkel 

hatékonyabban lehet az embereket a Zero Waste életmódra ösztönözni.  
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FORRÁSJEGYZÉK 

  

Bell, Alice: Megmenthetjük-e a Földet? 

Nagy Réka: Ökoanyu 

Rédey Ákos: Földünk állapota 

Gulyás Emese szerk.: Tudatos vásárlók könyve 

https://greenfo.hu/hir/zero-waste-egy-hetig-nem-konnyu-kihivas/ 

https://zerowasteeurope.eu/library/ 

https://doksi.hu/get.php?lid=2418 

https://mek.oszk.hu/02100/02115/html/1-1964.html 

https://xforest.hu/csomagolasmentes-boltok-terkepe/ 

https://docplayer.hu/16335142-Kornyezetvedelem-2-a-kornyezetvedelem-tortenetenek-

attekintese-globalis-kornyezeti-problemak-nepesedesi-problemak-szechenyi-istvan-

egyetem.html 

https://www.zerowaste.com/blog/what-is-it-who-started-the-zero-waste-movement/ 

https://ecoroots.us/blogs/blog/zero-waste-movement-the-history-the-beginnings 

https://ilsr.org/zero-waste-a-short-history-and-program-description/#_ftn2 

https://gawinlist.com/donzella-james/ 

https://greenstitched.com/tag/cradle-to-grave/ 

https://ecochain.com/knowledge/life-cycle-assessment-lca-guide/ 

https://mamaearthtalk.com/what-is-zero-waste/ 

http://zwia.org/history-of-zwia/ 

 

  

https://greenfo.hu/hir/zero-waste-egy-hetig-nem-konnyu-kihivas/
https://zerowasteeurope.eu/library/
https://doksi.hu/get.php?lid=2418
https://mek.oszk.hu/02100/02115/html/1-1964.html
https://xforest.hu/csomagolasmentes-boltok-terkepe/
https://docplayer.hu/16335142-Kornyezetvedelem-2-a-kornyezetvedelem-tortenetenek-attekintese-globalis-kornyezeti-problemak-nepesedesi-problemak-szechenyi-istvan-egyetem.html
https://docplayer.hu/16335142-Kornyezetvedelem-2-a-kornyezetvedelem-tortenetenek-attekintese-globalis-kornyezeti-problemak-nepesedesi-problemak-szechenyi-istvan-egyetem.html
https://docplayer.hu/16335142-Kornyezetvedelem-2-a-kornyezetvedelem-tortenetenek-attekintese-globalis-kornyezeti-problemak-nepesedesi-problemak-szechenyi-istvan-egyetem.html
https://www.zerowaste.com/blog/what-is-it-who-started-the-zero-waste-movement/
https://ecoroots.us/blogs/blog/zero-waste-movement-the-history-the-beginnings
https://ilsr.org/zero-waste-a-short-history-and-program-description/#_ftn2
https://gawinlist.com/donzella-james/
https://greenstitched.com/tag/cradle-to-grave/
https://ecochain.com/knowledge/life-cycle-assessment-lca-guide/
https://mamaearthtalk.com/what-is-zero-waste/
http://zwia.org/history-of-zwia/
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1. SZ. MELLÉKLET – KÉRDŐÍV 
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2. SZ: MELLÉKLET –ÖSSZEHASONLÍTÓ ÁBRÁK, TÁBLÁZATOK 

 

1. Vásárlás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229. ábra - a válaszadók bevásárlólista-írási szokásai /saját szerkesztés/ 
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                 14. ábra -a válaszadók által bevásárláshoz használt eszközök /saját szerkesztés/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

230. ábra - a válaszadók otthoni növénytermesztési szokásai /saját 

szerkesztés/ 



  

 

1286 

 

2. Konyha 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

                                             231. ábra - A válaszadók komposztálási szokásai /saját szerkesztés/ 

 

 

3. Irodai munka 

83. táblázat - A válaszadók nyomtatási szokásai /saját szerkesztés/ 

  

  

 

 

  

  

Értékelés (1=egyáltalán nem; 5=teljes mértékben) Az értékre adott válaszok száma (db) 

1 7 

2 5 

3 26 

4 21 

5 34 

232. ábra - a válaszadók által elfogadott 

szóróanyagok /saját szerkesztés/ 

234. ábra - irodai újrahasznosítás /saját szerkesztés/ 

233. ábra - a válaszadók tudatos papírfelhasználása az irodai munka 

során /saját szerkesztés/ 
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19. ábra -irodai újrahasznosítás /saját szerkesztés/18. ábra -a válaszadók tudatos 

papírfelhasználása az irodai munka során /saját szerkesztés/ 

 

 

18. ábra -a válaszadók tudatos papírfelhasználása az irodai munka során /saját szerkesztés 

 

4. Higiénia 

 

 

 

 

 

 

 

 

235. ábra - válaszadók által használt Zero Waste higiéniai eszközök megoszlása 

/saját szerkesztés/ 
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                                  84. táblázat- válaszadók által használt Zero Waste higiénás eszközök száma 

/saját szerkesztés/ 

13. táblázat -válaszadók higiénás termék-vásárlási szokásai /saját szerkesztés/20. ábra -válaszadók által 

használt Zero Waste higiéniai eszközök megoszlása /saját szerkesztés/ 

5. Háztartás 

/  

21. ábra -válaszadók tisztítószer-preferenciája /saját szerkesztés/22. ábra -a válaszadók 

ruhatárában található nem hordott ruhák százalékaránya a válaszadó saját bevallása alapján 

/saját szerkesztés/ 

  

 

Használt Zero Waste eszközök száma 

 

Válaszlehetőségre adott válaszok száma 

1 53 

2 25 

3 10 

3-nál több 5 

 A válaszadó készíti el 
Hiper/szupermarketben 

szerzi be 

Újrahasznosított csomagolásban, vagy 

csomagolásmentesen szerzi be 

Sampon, tusfürdő 1 75 17 

Kézmosó szappan 4 64 25 

Fogkrém 0 83 10 

Szájvíz 3 82 8 

Egyéb "kenceficék", pl.: 

ajakbalzsam, testápoló 
6 70 17 

Dezodor 0 86 7 

Sminktermékek 0 87 6 

Összesen 14 547 90 



  

 

1289 

 

 

14. táblázat -válaszadók által háztartásban tisztítószerként használt természetes alapanyagok 

száma /saját szerkesztés/ 

 

6. Öltözködés 

 

 

 

 

 

 

 

   

Háztartásban használt természetes 

alapanyagok száma 

A válaszlehetőségre adott válaszok száma (fő) 

0 23 

1 9 

2 12 

3 21 

3-nál több 28 

236. ábra - a válaszadók ruhatárában található nem hordott ruhák 

százalékaránya a válaszadó saját bevallása alapján /saját szerkesztés/ 
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KIVONAT 

Az Európai Unió, illetve hazánk gazdasági motorjának a mikro-, kis-, és középvállalkozások 

bizonyulnak, hiszen a gazdasági hozzájárulásuk több mint 90 %-ot tesz ki. Ennélfogva, amennyiben 

azt szeretnénk, hogy a gazdaság hosszú távon még hatékonyabban teljesítsen, akkor e szektor 

fejlesztésére kell koncentrálnunk. Azonban jogosan merülhet fel bennünk a kérdés: de mégis hogyan? 

Egy sikeres vállalkozás menedzselése nem egyszerű feladat, amely megkövetel számos készséget és 

kvalitást. Vajon ezek a készségek velünk született vagy tanulható jellemzők? Ez a gondolat vezérelt 

tudományos kutatásom megkezdésénél, melynek témája a vállalkozói készségek meghatározása, 

illetve azok fejlesztési lehetőségei. Dolgozatomban többek között erre a kérdésre keresem a választ, 

hiszen annak érdekében, hogy a jövőben minél több versenyképes mikro-, kis-, és középvállalkozás 

jöhessen létre, motiválnunk, valamint fel kell ruháznunk a megfelelő készségekkel és 

kompetenciákkal a jövő nemzedékét. Ezt a fajta vállalkozói szellemre nevelést érdemes minél előbb, 

akár az óvodában elkezdeni és a későbbi tanulmányok során konzekvens módon folytatni.  

Kutatásom során a gyermekkori vállalkozói készségfejlesztés körében a külföldi programokat és 

nemzetközi jó gyakorlatokat gyűjtöttem össze, amelyeket egy közös szempontrendszer alapján 

minősítettem és rangsoroltam. A minősítés során egy általam meghatározott szempontrendszerrel és 

értékelési módszerrel dolgoztam. Ezt követően megvizsgáltam ennek összefüggéseit az adott ország 

vállalkozókra jellemző statisztikáival.  

Kulcsszavak: 

vállalkozói készség, gyermekkor, vállalkozásindítás, üzleti inkubáció 
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BEVEZETÉS 

A téma aktualitása 

Az Európai Unió, valamint Magyarország gazdasági motorjának a kis-, és középvállalkozások 

(továbbiakban kkv-k) számítanak. Ezt alátámasztják a statisztikák is, amelyek szerint a kkv-k aránya 

hazánkban az összes vállalkozáson belül 99%, miközben alkalmazottaik aránya az összes 

vállakozáson belül 66%. (KSH, 2020)  

Ebből az okból kifolyólag helyzetük, fejlesztésük kiemelt szereppel rendelkezik, amely számos 

kutatót, gazdaságfejlesztőt és kormányt foglalkoztat. Központi szerepben a növekedési ütemük, 

illetve a fenntartható fejlődés áll.  

Az Európai Unió szintén kiemelt ügyként kezeli a kis-, és középvállakozásokat, hiszen a 2014-2020 

közötti időszak prioritásaként szerepelt a kkv-k versenyképességének növelése is. (Európai Unió, 

2014) 

Ahhoz azonban, hogy hosszú távú eredményt érjünk el, az alapoknál kell elkezdeni a kkv-k 

fejlesztését.  

A sikeres vállalkozás alapításához és menedzseléséhez megfelelő személyiségjegyekkel kell 

rendelkezni. Számos kutató és a témában jártás szakember is keresi a választ, hogy a vállalkozói 

készségek tanulhatóak vagy pedig velünk született tulajdonságnak bizonyulnak. Az azonbban biztos, 

hogy annak érdekében, hogy a jövőben minél több versenyképes kis-, és középvállalkozás jöhessen 

létre, motiválnunk, valamint fel kell ruháznunk a megfelelő készségekkel és kompetenciákkal a jövő 

nemzedékét. Ezt a fajta vállalkozói szellemre nevelést érdemes minél előbb, akár az óvodában 

elkezdeni és a későbbi tanulmányok során konzekvens módon folytatni.  

Ennek megfelelően én is kiemelt fontosságúnak érzem, hogy a kkv-k fejlesztését elsődlegesen annak 

„magjában” kezdjük el, vagyis a vállalkozói szellemre nevelés során, amelynek eredményéül egy 

olyan generáció nőhet fel, akik sokkal nyitottabban kezelik a változást, bátrabban megragadják az 

adódó lehetőségeket ezáltal minél több versenyképes vállalkozást létrehozva, mindezt a gazdasági 

növekedés jegyében.  
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A dolgozat felépítése 

Dolgozatom első részében igyekeztem összegyűjteni a releváns szakirodalmakat, amelyek 

segítségével összefoglalom a témakör kulcsfontosságú fogalmait, korábbi kutatási eredményeket, 

valamint az előzményeket.  Továbbá ismertetem a kkv-k definícióját, csoportosításukat, és 

kiemelkedő helyzetüket hazánkban.  

A szektor bemutatása után kitérek a vállalkozói készségek és kompetenciák fogalmi tisztázására. 

Bemutatom, hogy melyek azok a vizsgált személyiségjegyek, amelyek elengedhetetlenek egy sikeres 

vállalkozás megalapításához és menedzseléséhez.  

Munkám második részében az általam gyűjtött programokat vizsgálom meg, majd egy általam 

létrehozott szempontrendszer alapján rangsorolom és minősítem őket. Ezt követően bemutatok 

dolgozatomban néhány külföldi programot, amelyek magas pontszámot értek el az értékelésem során, 

rávilágítva néhány olyan szempontra, amely akár jó gyakorlattá teheti őket a későbbiekben 

létrehozandó programokkal szemben. Továbbá megvizsgálom, hogy az adott programok mely 

országokban operálnak és összevetem az országok vállalkozói aktivitását az országokban működő 

programok átlagával.  

Ezt követően kapcsolatot keresek a vállalkozói aktivitás és az országokban operáló programok 

vállalkozói aktivitásra irányuló befolyásoló hatása között. Mindezt korrelációs és regressziós 

vizsgálattal készítem el.  

A vizsgálat eredményét végül összegzem és javaslatokat fogalmazok meg a későbbi vállalkozói 

készségek fejlesztésére irányuló programokkal kapcsolatban. A javaslataimat a megvizsgált 

programokra alapozom.  

Dolgozatomban olyan kérdésekre keresem a választ, mint létezik-e kapcsolat a vállalkozói készségek 

fejlesztésére irányuló programok és a vállalkozói aktivitás között, illetve amennyiben igen, akkor 

milyen ennek a kapcsolatnak az iránya és erőssége. Vizsgálatom során igyekeztem kvantitatív 

módszerekre támaszkodni, amelyek alkalmasnak bizonyulnak az e fajta vizsgálatokhoz.  
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1.  A MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZEREPE A GAZDASÁGBAN 

1.1A vállalkozások  

A vállalkozó definíciója 

A vállalkozó, mint fogalom meghatározására több definíciót is találunk a szakirodalmakban. Ezt az 

indokolja, hogy egy meglehetősen nehezen körülírható definícióról beszélünk, amelynek 

meghatározása során számos szempontot figyelembe kell vennünk.  

A vállalkozó, az „entrepreneur” francia eredetű szó, amely kapcsolatteremtőt és közvetítőt jelent 

(Dániel A. Z., 2016). Ez helytálló fogalomnak minősül, hiszen a kapcsolatteremtő személyt úgy 

tudjuk meghatározni, mint aki képességeit kihasználni arra törekszik, hogy kapcsolatba lépjen 

másokkal és olyan kontaktust hozzon létre velük, amely a későbbiekben is prosperáló lehet.  

A téma egyik kiemelt alakja Joseph Schumpeter, aki a vállalkozói lét vizsgálálatával, illetve a 

vállalkozások sikerességének titkával foglalkozott munkássága során, mindezt a gazdasági fejlődés 

jegyében. Schumpeter (1934) definíciója szerint a vállalkozó egy innovátor, aki új technológiákat, új 

erőforrásokat, valamint új szervezeti formákat hoz létre, amelyen keresztül a gazdasági fejlődés 

végbemegy (Schumpeter, 1980). Szintén Schumpeter nevéhez köthető a vállalkozói és a menedzseri 

funkció elkülönítése is, hiszen szerinte egy vállalkozó addig számít vállalkozónak, amíg ténylegesen 

új dolgok létrehozásával foglalkozik. A menedzser pedig az az egyén, aki folyamatosan viszi az 

ügyeket és vezetői funkcióval rendelkezik (Kapás, 2000).  

Hisrich és Peters (1991) a vállalkozásról szóló definíciója szerit a kulcsfigura maga a vállalkozó, aki 

időt, energiát és pénzt, valamint bárminemű kockázatot nem sajnálva hoz létre valami új és értékes, 

a társadalom számára hasznosnak minősülő dolgot (Hisrich & Peters, Új vállalkozások indítása, 

fejlesztése és működtetése, 1991).  

Drucker (1993) kihangsúlyozta azt is, hogy a vállalkozó a lehetőségek maximális kihasználására 

törekszik (Drucker, 1993).  

Sztanó (2013) fogalmi lehatárolása szerint: „Vállalkozónak minősül minden olyan gazdálkodó, amely 

saját nevében és kockázatára, nyereség- és vagyonszerzés céljából, üzletszerűen, ellenérték fejében 

termelő vagy szolgáltató tevékenységet végez” (Sztanó, 2013).  

Sztanó (2013) definíciója kitér minden olyan szempontra, amelynek teljesülnie kell, hogy valakit 

vállalkozónak tekintsünk. A legszembetűnőbb szempont lehet talán a kockázatviselés, amelyről a 

későbbiekben külön szeretnék értekezni.  
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Dániel (2016) szerint a vállalkozó a jogilag lehatárolt szervezeti keretek középpontjában helyezkedik 

el, aki tudásával, képességeivel és kompetenciáival, valamint a rendelkezésére álló erőforrások 

hatékony kihasználásával, saját vagy megbízói tőkéjét felhasználva és bárminemű kockázatot 

felvállalva irányít egy szociotechnikai rendszert. A szociotechnikai rendszer irányítása pedig magába 

foglalja mind az emberek és eszközök, valamint a termelés élő és holt tényezőit is (Dániel A. Z., 

2016).  

Ha körülnézünk a világban, akkor a 21. század kiemelkedő vállalkozói között olyan embereket 

találunk, mint Elon Musk, Steve Jobs, vagy Mark Zuckerberg. Véleményem szerint, ők hárman 

egytől-egyig annak köszönhetik a sikereiket, hogy képesek voltak megragadni egy olyan potenciált, 

amely bár kockázatosnak bizonyult, óriási lehetőségeket rejtett magában. Mindhárom kimagaslóan 

sikeres vállalkozóban olyan hasonló tulajdonságokat vélhetünk felfedezni, mint az újításra való 

hajlam, a kreativitás, a kíváncsiság, illetve a kockáztatástól való félelem teljes hiánya.  

A fentiekben összefoglalt definíciók, illetve szakirodalmak áttekintése után jómagam a vállalkozót 

egy olyan személynek tekintem, aki képességeit, kompetenciáit és tapasztalatait felhasználva, nyitott 

szemmel járva a nagyvilágban felismeri a kínálkozó lehetőségeket és azok megragadására törekszik, 

nem törődve a kockázattal, illetve az e lehetőségek kiaknázásához szükséges idővel. Mindehhez pedig 

felhasználja a saját vagy esetleg a megbízói tőkéjét, hogy profitot termeljen, miközben a 

tevékenységéhez szükséges erőforrásokat igyekszik a lehető leghatékonyab és leggazdaságosabb 

módon felhasználni.  

A vállalkozások definíciója 

Sztanó (2013) definíciója, amely a szakirodalmak összefoglalásában is szerepelt, magát a vállalkozási 

tevékenységet jelenti, amely gazdasági és jogi szempontból elkülöníthető gazdasági szervezetekben 

megy végbe (Sztanó, 2013).  

A szervezetek olyan rendszereknek minősülnek, amelyekben emberi cselekvéseken keresztül valósul 

meg az együttműködés. Ez a kooperáció egy alapvető cél érdekében történik, amit a vállalkozások 

esetében a profitszerzés, illetve a fogyasztói igények kielégítése jelenthet, amelyhez szervezeti keretet 

a vállalat biztosít. A szervezetekben történő vállalkozói tevékenységnek azonban a jogrendben 

meghatározott feltételekkel, illetve a törvényileg szabályozott szervezeti formák valamelyikében kell 

végbe mennie (Chikán, 2008).  

Természetesen, a vállalkozói tevékenységet önállóan is lehet folytatni, ilyenkor egyéni vállalkozói 

tevékenységről beszélhetünk, amely szintén rendelkezik törvényi előírásokkal és feltételekkel.  
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A vállalkozások csoportosítása 

A vállalkozásokat többféle szempont szerint tudjuk csoportosítani. Az első ilyen szempont lehet a 

tulajdonosi forma szerinti csoportosítás, amelyen belül szintén több alkategóriába tudjuk sorolni a 

vállalkozási formákat. Az első alkategória szerint a vállalalkozások tulajdonosai lehetnek természetes 

személyek. Ide tartozik az egyéni vállalkozások, valamint a társas vállalkozások többsége. Emellett 

beszélhetünk intézményi tulajdonban lévő vállalkozásokról is, ahol a tulajdonosok sokfélék lehetnek, 

például az állam, illetve annak intézményei, de lehetnek bankok és más pénzintézetek, vállalatok vagy 

akár egészségbiztosítási és nyugdíjalapok is. Az intézményi tulajdonosok esetében a vállalalat 

irányítása képviselőik útján zajlik, a befolyásolási mértékük pedig függ a tulajdonrész nagyságától, 

valamint a szervezet jogi formájától (Chikán, 2008).  

A vállalkozások csoportosítása történhet továbbá a jogi formájuk szerint is. Ebből a szempontból 

lehetnek egyéni vállalkozások, amelyek egy személy tulajdonában állnak, az egyén vállal kockázatot 

a vállalkozásért, így a vállalkozásnál felmerülő kérdésekben is ő hozza meg a szükséges döntéseket. 

Valamint beszélhetünk társasági formában működő vállalkozásokról, ahol a szervezet gazdasági 

tevékenység végzésére jött létre és jogi személyként működik. Ennél fogva kötelezettségeket 

vállalhat, tulajdont és jogokat szerezhet, valamint szükség esetén pert indíthat. A társasági formában 

működő vállalkozásokban a tagok lehetnek természetes, illetve jogi személyek is, akik korlátlan, vagy 

korlátolt felelősséget vállalnak a vállalkozásért. Ezek alapján megkülönböztetünk betéti társaságot, 

közkereseti társaságot, korlátolt felelősségű társaságot, valamint nyilvánosan, illetve zártkörűen 

működő részvénytársaságot (Pázmándi, et al., 2014).  

Emellett csoportosíthatjuk méretük szerint is a vállalkozásokat, amelyeknél fogva beszélhetünk 

mikro-, kis-, és közép, illetve nagyvállalatokról is. Ebben az esetben a csoportosítás alapjául 

szolgálhat a foglalkoztatotti létszám, az árbevétel, illetve a vállalkozás vagyona, ugyanakkor fontos 

megjegyezni, hogy figyelembe kell venni egyéb, főként finanszírozási szempontokat is egy-egy 

vállalkozás kkv-nak történő besorolása folyamán, hiszen léteznek kizáró kritériumok is (2004. évi 

XXXIV. törvény).  

  



  

 

1298 

 

A vállalkozásokat egy, az előbbiektől eltérő módon is csoportosíthatjuk. Vecsényi (2009) a 

vállalkozásokat a viselkedésüknek megfelelő állatokhoz hasonlította, így megkülönböztetve négyféle 

kategóriát. Az egyes kategóriák behatárolása két tengely segítségével megy végbe, amelyek a 

vállalkozási és változtatási készségeket, illetve az üzleti és működési tapasztalatot foglalják magukba. 

A vállalkozási és változtatási készség alatt azt érti, hogy mennyire hajlandó az egyén nagyot álmodni 

és megvan-e benne a motiváció arra, hogy vállalkozását továbbfejlessze a piaci igények szerint, így 

elérve egy még biztosabb anyagi forrási lehetőséget. Ezen készség részletesebb kifejtésével a második 

fejezetben foglalkozom. A másik tengely az üzleti szférában szerzett tapasztalatokat jelenti. Az alábbi 

ábra összefoglalja Vecsényi (2009) szerinti kategóriánkénti megkülönböztetést. 

 

237. ábra: A négy vállalkozási típus 

Forrás: (Vecsényi, 2009) alapján saját szerkesztés 

 

A „hangya” típusú vállalkozások közé tartoznak az egyéni vállalkozók, valamint a mikro- és 

kisvállalkozások többsége. A „gazella” típusú vállalkozásokhoz sorolhatjuk a dinamikusan fejlődő 

kis-, és középvállalkozásokat. A következő csoport a „tigris” típusú vállalkozások, amelybe a komoly 

múlttal rendelkező nagyvállalatok tartoznak. Az utolsó csoportot, vagyis a „dinoszaurusz” típusba 

tartozó vállalkozásokat pedig a stagnáló, tradicionális vállalkozások alkotják (Vecsényi, 2009).  

Dolgozatomban a mikro-, kis-, és középvállalkozásokkal, mint a gazdaság motorjaival foglalkozom, 

kiemelve szerepüket a gazdasági növekedésből, a minél nagyobb számú vállalkozói szektor 

kiépítésén keresztül.  
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1.2 A mikro-, kis-, és középvállalkozások  

A mikro-, kis-, és középvállalkozások szerepe egy állam életében rendkívül jelentős, hiszen 

munkahelyeket teremtenek, társadalmi stabilitást és gazdasági növekedést eredményeznek.  

Ahogy már korábban is említettem a kkv-k meghatározásánál három fontos szempontot kell 

figyelembe vennünk, amelyek a foglalkoztatottsági létszám, az árbevétel és a vállalkozás vagyona. 

Ezek alapján az alábbi táblázat foglalja össze, hogyan kategorizáljuk a vállalkozásokat (2004. évi 

XXXIV. törvény).  

KKV besorolás 
Létszám 

(fő) 
és 

Éves nettó árbevétel 

(euró) 
vagy 

Mérlegfőösszeg 

(euró) 

Mikrovállalkozás < 10 és ≤ 2.000.000 vagy ≤ 43.000.000 

Kisvállalkozás < 50 és ≤ 10.000.000 vagy ≤ 10.000.000 

Középvállalkozás < 250 és ≤ 50.000.000 vagy ≤ 5.000.000 

 

85. táblázat: A kkv-k besorolása 

Forrás: Saját szerkesztés a 2004. évi XXXIV. törvény alapján 

 

Azon vállalkozások, amelyek 250 főnél több alkalmazottal rendelkeznek, nagyvállalatnak 

minősülnek, így ők nem tekinthetőek kkv-nek. A törvényi előírás szerint szintén nem minősül kkv-

nek az a vállalkozás, amelyben az állami vagy önkormányzati részesedés közvetlenül, vagy közvetett 

módon külön-külön, vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot (2004. évi XXXIV. törvény). 

Emellett az a kkv, amely valamilyen úton, például egy nagyobb vállalat tulajdonában van, vagy 

partnerségi viszonyban állnak és ezáltal jelentős mennyiségű kiegészítő forráshoz jut, szintén nem 

tartozhat a kkv-k körébe (Európai Unió, 2016).  

A kkv-k helyzete Magyarországon 

Hazánkban a mikro-, kis-, és középvállalkozások meglétének fontosságát az 1990-es években kezdték 

felismerni. Szerepet játszanak mind a gazdasági növekedésben, új munkahelyek teremtésében, illetve 

a társadalmi és gazdasági fejlődés előmozdításában. Ebben az évben született meg az első törvény, 

amely meghatározza azok definíciót, összefoglalja a kkv-kat érintő kritériumokat úgy, mint az 

alkalmazottak száma, az árbevétel, valamint a mérlegfőösszeg (1999. évi XCV. törvény a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról).  
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A rendszerváltást követően gombamód szaporodni kezdtek a kkv-k hazánkban. A kkv-knak közel 50 

éves lemaradást kellett behozniuk a nyugati társaikhoz képest. Ennek oka főként, hogy rendkívüli 

mértékben hiányoztak itthonról az egyes termékek és szolgáltatások (Dániel A. Z., 2016).  

Szerb (2000) szerint a kkv-k az előmozdítói a versenyképességnek, mivel nagymértékben 

befolyásolja meglétük az innovációt (Szerb, 2000).  

A kkv-k szerepe hazánkban is számottevő, 2018-ban a Magyarországon működő összes vállalkozás 

számának 99%-át a kkv-k képezték, míg az összfoglalkoztatottsághoz 65%-kal járultak hozzá, a 

hozzáadott értékük pedig 46%-ot tett ki (KSH, 2020).  

Az előző évek alapján elmondható, hogy a kkv-k szerepe a gazdaság életében is növekvő tendenciát 

mutat. Ezt az 238. ábra: A működő vállalkozások teljesítményértéke, 2018+ 

(KSH, 2018 p. 5.) is szemlélteti:  

 

238. ábra: A működő vállalkozások teljesítményértéke, 2018+ 

(KSH, 2018 p. 5.) 

 

Az ábrán szereplő növekedés annak is köszönhető, hogy a kkv-k száma növekvő tendenciát mutat az 

előző évekhez képest. Ezt a 239. ábra: A működő vállalkozások számának alakulása 

vállalkozáskategóriák szerint  

(KSH, 2018 p. 3.) foglalja össze:  
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239. ábra: A működő vállalkozások számának alakulása vállalkozáskategóriák szerint  

(KSH, 2018 p. 3.) 

A kkv-k szerepe az Európai Unióban  

Akárcsak hazánk, az Európai Unió is kiemelkedően kezeli a kkv-k kérdéskörét. Az Európai Unió 

2014-2020-as időszakra vonatkozó Regionális Politikájának hangsúlyos pontjaként szerepelt a kkv-

k versenyképességének növelése. 55 

A 2014-2020-as programozási időszakban az Európai Unió pénzügyi támogatások révén segítette a 

kkv-ket, hogy további pénzügyi beruházási forrásokhoz jussanak, emellett megcélozhassák a 

nemzetközi és globális piacokat termékeikkel és szolgáltatásaikkal. Valamint kiemelt szerepet kapott, 

hogy a támogatásokkal a kkv-k új növekedési forrásokat aknázhassanak ki, mint például a zöld 

gazdaságok és a fenntartható turizmus. A humántőke és szervezetfejlesztési támogatásokkal pedig 

gyakorlatcentrikus szakképzés és oktatás szerepe került előtérbe, amely szintén lehetőséget biztosított 

arra, hogy a kkv-k prosperáló kapcsolatot alakítsanak ki egyetemekkel és kutatóintézetekkel. 

Természetesen, a már meglévő kkv-k támogatása mellett az új vállalkozások alapítása és beindítása 

is jelentős szerepet kapott. A fent említett célok megvalósulását az Európai Unió kifejezetten a kkv-

k fejlesztésére elkülönített több mint 65 milliárd euróval és az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

(ERFA) támogatása segítette. 56 

  

                                                 
55 https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/how/priorities Letöltés dátuma: 2020.07.18.  
56 https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/themes/sme-competitiveness/ Letöltés dátuma: 2020.08.01. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/how/priorities
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/themes/sme-competitiveness/
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A kkv-k kérdésköre az Európai Unióban kiemelkedő, hiszen jelenleg körülbelül 25 millió kkv 

található a 27 tagállamban összesen. A kkv-k száma rendkívüli túlsúlyban van a nagyvállalatok 

számához képest. Míg az összes vállalkozás 99,8 % kkv-nek minősül, addig a nagyvállalatok aránya 

mindössze 0,2%.  

Az alábbi táblázat összefoglalja a kkv-k számának alakulását az Európai Unióban:  

Vállalkozások mérete A kkv-k az Európai Unióban 

 Száma (db) Részesedés (%) 

Mikrovállalkozások 23 323 938 93,0 % 

Kisvállalkozások 1 472 402 5,9 % 

Középvállalkozások 235 668 0,9 % 

KKV-k összesen 25 032 008 99,8 %  

Nagyvállalatok 47 299 0,2% 

Összesen 25 079 307 100 %  

 

86. táblázat: Kkv-k száma az Európai Unióban 

Forrás: Saját szerkesztés, SBA Fact Seet 2019 alapján 
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Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy miként alakul az Európai Unióban a kkv-k által foglalkoztatott 

munkavállalók száma. 

Vállalkozások mérete A kkv-k az Európai Unióban 

 Száma (db) Részesedés (%) 

Mikrovállalkozások 43 527 667 29,7 % 

Kisvállalkozások 29 541 259 20,1 % 

Középvállalkozások 24 670 024 16,8 % 

KKV-k összesen 97 738 950 66,6 %  

Nagyvállalatok 49 045 645 33,4 % 

Összesen 146 784 595 100 %  

 

87. táblázat: A kkv-k által foglalkoztatott munkavállalók száma az Európai Unióban 

Forrás: Saját szerkesztés, SBA Fact Sheet 2019 alapján  

 

Szintén EU-s viszonylatban elmondható, hogy 3 munkahelyből 2-t a kkv-k teremtenek és 50% az 

innovációs tevékenységet folytató kkv-k aránya. Ezek az eredmények jól reprezentálják a kkv-k 

versenyképességében rejlő lehetőségeket, azonban továbbra is akadnak fejlesztési potenciálok, 

amelyeket az Európai Unió a következő, 2021-2027-es időszakra vonatkozó Kohéziós Politikájában 

is taglal (Európai Bizottság, 2020).  

Kiemelt ügyként szerepel a 2021-2027-es programozási időszakban egy intelligensebb Európa 

kiépítése, amelynek központjában a digitalizáció, az innováció és a kkv-k támogatása áll. Utóbbi 

szintén kiemelt szerepet kap, hiszen ahogy már korábban többször is említésre került, a kkv-k 

mozgatórugói mind a versenyképességnek, mind pedig az innovációnak. Az Európai Unió előtérbe 

állítja továbbá a bürokrácia egyszerűbbé tételét, valamint jelentős mértékű csökkentését a vállalkozók 

és vállalkozások számára, hiszen a korábbi felmérésekből kiderült, hogy az adminisztrációs 

kötelezettségek nagymértékben befolyásolják a vállalkozások indítását. 57 

                                                 
57 https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/2021_2027/ Letöltés dátuma: 2020. 09. 19. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/2021_2027/
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VÁLLALKOZÓI KÉSZSÉGEK  

A vállalkozás alapításnak az anyagi hozzájáruláson kívül különböző belső motivációs tényezői is 

vannak. Ahhoz, hogy valaki sikeres vállalkozóvá váljon rendelkeznie kell néhány meghatározott 

tulajdonsággal. Az elsődleges tényező a motiváció, melynek pszichológiai meghatározása szerint, 

azonosítható azzal a belső tudati állapottal, amely arra készteti az egyént, hogy valamilyen módon 

cselekedjen. A motiváció képessége kifejezi annak a lehetőségét, hogy valamilyen hosszabbtávú cél 

érdekében az egyén valamilyen habitusbeli vagy elméleti tevékenységet fejtsen ki (Gaál & Szabó, 

2007). Ebből kiindulva az egyén többek közt azért „vállalkozik”, mert megfelelő motivációt érez 

magában ahhoz, hogy megvalósítsa önmagát, elismerésre tegyen szert és megteremtse a saját bevételi 

forrását.   

A motiváció vizsgálatára számos elmélet született már, hiszen rengeteg kutatót és menedzsert 

foglalkoztat, hogy mi készteti arra az embereket, hogy bizonyos féleképpen viselkedjenek. Két nagy 

csoportot tudunk megkülönböztetni a motivációval foglalkozó elméletek között, amely a motiváció 

tartalomelméleteit, illetve folyamatelméleteit foglalja magában. A különbség a kettő között, hogy míg 

a tartalomelméletek a szükségletekre, addig a folyamatelméletek inkább a szükségletekről és 

igényekről megszerzett ismeretekre alapozva arra terelik a hangsúlyt, hogy hogyan tudja például egy 

vezető az alkalmazottai magatartását a megfelelő irányba terelni. A tartalomelméletek közül 

szeretném kiemelni Abraham Maslow és David McClelland elméleteit, amelyek kapcsolatban állnak 

a vállalkozói készség motivációs tényezőjével is.  

Maslow elmélete szerint az emberi szükségletek hierarchikusan egymásra épülő szinteken 

helyezkednek el. Ahhoz tehát, hogy a felsőbb szinteken elhelyezkedő igényeinket beteljesítsük, az 

alsóbbakat is maradéktalanul ki kell elégítenünk, hiszen csak ezután léphetünk eggyel feljebb. A 

legalsó szinten találhatjuk a fiziológiai szükségleteket, amelyek az olyan alapvető igényeinket 

tartalmazzák, mint a testi szükségletek, a táplálkozás iránti igény, anyai viselkedés, alvás iránti 

szükséglet. Ezen igények kielégítése az alapvető szükséglete a fennmaradásunknak. Erre a szintre 

épül a biztonság iránti szükségletünk, amelynek kulcsszava a biztonság, tehát olyan szükségleteket 

kell kielégítenünk, mint a lét, az egészség, a kiszámíthatóság és a mindennapi tevékenységek 

állandósága. Azokban a helyzetekben, ahol előnyben részesítjük a megszokott dolgokat a 

szokatlanokkal szemben, akkor is e szükségletünk kerül előtérbe. A következő szintet a közösség 

iránti szükségletünk jelenti, ahol a másokhoz való tartozás és a befogadottság érzésének szükségletét 

kell beteljesítenünk ahhoz, hogy a következő, elismerést és megbecsülést magába foglaló szintet 

elérjük. Ez magába foglalja a pozitív én-képünk kialakulását mások elismeréséből fakadóan. Másrészt 
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pedig él bennünk a vágy a hírnév, a presztízs, illetve az elismert közösségi és társadalmi státusz iránt, 

amelyeket szintén ez a szint tartalmazza. Amennyiben ezeket sikeresen kielégítjük, úgy önbizalmat 

nyerhetünk, valamint kialakul bennünk annak az érzése, hogy a társadalom hasznos tagjai vagyunk. 

A legfelső szintet az önmegvalósítás iránti szükségletünk képviseli, amely azon vágyunkat testesíti 

meg, hogy értelmet adjunk az életünknek és azt tegyük, amit szeretnénk, azzá váljunk, amire képesnek 

érezzük magunkat és kiaknázzuk a lehetőségeinket. (Gaál & Szabó, 2007)  

Maslow elméletét képező szinteket az alábbi ábra foglalja össze:  

Maslow szükségleti hierachiájának jelentős kapcsolata van a vállalkozói készségekhez is. A piramis 

legfelső szintjén elhelyezkedő önmegvalósítás iránti szükséglet foglalja magába tulajdonképpen az 

egyénnek az arra irányuló vágyát, hogy ötleteit és önmagát megvalósítsa, amely a vállalkozóvá 

váláshoz köthető (Gaál & Szabó, 2007).  

A másik, a vállalkozói készségek szempontjából fontos tartalomelméletet David McClelland 

fogalmazta meg. McClelland a motivációelméletét a tanult szükségletek köré építette és három igényt 

különböztetett meg. Maslow-val ellentétben azonban McClelland nem feltételez alá-fölé rendeltségi 

viszonyt a különböző szükségletek között. Továbbá lényeges különbség az is, hogy McClelland 

elmélete szerint ezek nem örökletes, hanem tanult szükségletek. Az első a kapcsolatmotiváció, amely 

lényegében az elfogadottság és a szeretet iránti vágyunkat fejezi ki, hasonlóan a Maslow-piramis 

szociális szükségletek iránti szintjéhez. A másik a hatalmi motiváció, vagyis az a vágy, hogy hatással 

240. ábra: A Maslow-féle szükségleti hierarchia 

Forrás: (Gaál & Szabó, 2007) alapján saját szerkesztés 

Önmegvalósítás 
iránti szükséglet 

Elismerés iránti 
szükséglet

Szociális iránti szükséglet

Biztonság és védelem iránti szükségletek

Fiziológiai szükségletek
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és befolyással legyünk másokra. Azok az emberek, akikben erős a hatalmi motiváció általában 

versengőek, szeretik a konfrontálódó helyzeteket és igyekeznek úgy viselkedni, hogy erős érzelmi 

hatást váltsanak másokból. A vállalkozói készségek szempontjából azonban a harmadik szükséglet 

az, ami igazán fontos, vagyis a teljesítménymotiváció. Ez alatt azt kell érteni, hogy az egyén képes a 

maga elé kitűzött célokat elérni, miközben tulajdonképpen nem a sikerért járó jutalmat tartja szem 

előtt, hanem a jobb teljesítményt és a korábbinál jobb eredmény elérésére törekszik. Ezek az egyének 

általában olyan munkát vállalnak, ahol nagyfokú önállóságot kaphatnak, illetve kihasználnálhatják a 

problémamegoldási készségüket, továbbá szeretik a kihívásokat, azonban elkerülik azokat a 

helyzeteket, ahol a siker nem rajtuk, hanem valamilyen külső erőn múlik (Gaál & Szabó, 2007).  

McClelland elmélete fontos a vállalkozói készség szempontjából, hiszen a teljesítménymotiváció 

nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy valaki vállalkozóvá válljon. A tény, hogy ez egy tanult 

szükségletet fogalmaz meg pedig alátámasztja azt, hogy a hajlam arra, hogy valaki vállalkozóvá 

váljon, tanulható.  

2.1 A vállalkozói személyiség 

A közgazdaságtani elméletek egyik klasszikus kérdése közé tartozik az, hogy milyen plusz 

képességekkel és tulajdonságokkal rendelkezik egy vállalkozó, amelyek arra késztetik, hogy keresse 

és felismerje a kínálkozó lehetőségeket, valamint stratégiai tervet készítsen céljai elérésére és 

allokálja a rendelkezésre álló erőforrásait és stratégiai döntéseket hozzon. A vállalkozói személyiség 

tehát egy sűrűn taglalt kérdéskörnek bizonyul. 

A pszichológiai értelemben véve a személyiség úgy definiálható, mint az egyén pszichés 

sajátosságainak és folyamatainak egésze, amely különböző változók, mint az idő és a szituáció 

ellenére is állandóságot képeznek az egyén viselkedésében (Zimbardo, et al., 2018).  

A személyiség fogalma meghatározható úgyis, mint a pszichés sajátosságok és folyamatok 

szerveződésének legelső szintje, amely a cselekvés, a tevékenység, és a magatartás alszintjeiből 

tevődik össze. A cselekvés tevékenységgé válik, amennyiben egyfajta folytonosság és rendszeresség 

jellemzi. A magatartás egy magasabb szintet képvisel, amely egyfajta megideologizált viselkedés, 

amelyet erkölcsileg elfogadunk és megengedjünk magunknak, hogy valahogy viselkedjünk és 

felelősséget vállalunk tetteinkért.  

A legfelső szinten pedig a személyiség helyezkedik el, ami egy tartósan folytatott magatartást jelent 

(Szakács, et al., 2003).  
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Természetesen, ezután jogosan merülhet fel bennünk a kérdés, hogy a vállalkozói személyiség 

egyfajta velünk született vagy tanult viselkedési forma. A szakirodalmi áttekintés során azt 

tapasztaltam, hogy ez a kérdés nem tisztázott teljeskörűen, és számos kutató foglalkozik munkássága 

során ezzel a kérdéssel. Az irodalmak vizsgálata után arra jutottam, hogy a tanult viselkedési formára 

hagyatkozó irányzat az, amely elfogadottabb. Ennek értelmében a vállalkozói személyiségre az 

alapvető, velünk született néhány személyiségvonás, illetve a környezeti hatások interakciója 

hajlamosít (Szakács, et al., 2003).  

A két említett faktor közül, úgy gondolom, hogy a környezet hatása az, amely jóval hangsúlyosabb, 

hiszen életünk során folyamatosan újabb és újabb szituációkkal nézünk szembe, amelyek formálják 

a személyiségünket, így akár a velünk született személyiségvonások is trenírozhatóak.  

A vállalkozásalapítás minden esetben egyéni döntésen alapul, amely megkövetel néhány alapvető, 

egyéni tulajdonságot. Ezek közé sorolhatjuk elsősorban a lehetőség felismeréséhez szükséges 

tulajdonságokat, mint például a kreativitás, tájékozottság és az értelem. Továbbá a sikeres vállalkozók 

közös tulajdonságai között egyértelműen fellelhetjük a kockázatvállalás kérdését, amely 

kulcsfontossággal bír a vállalkozásalapítás során. Amikor egy egyén vállalkozásalapításra adja a fejét, 

akkor fennáll annak a kockázata, hogy a vállalkozása nem úgy fog működni, ahogy azt elképzelte. 

Ilyenkor meg kell küzdenie a sorra fellépő problémákkal, nehézségekkel. Szintén ide kell sorolnunk 

a makacsságot és önfejűséget is, mint a vállalkozói személyiség egyik alapvető vonását, hiszen ahhoz, 

hogy a kitűzött célokat rendre elérje a vállalkozás, csökönyösen ragaszkodni kell hozzájuk és sokszor 

erőn felül teljesíteni (Szakács, et al., 2003).  

A vállalkozók többlettulajdonságainak vizsgálata a már említett Joseph Schumpeter nevéhez köthető. 

Schumpeter (1980) szerint a hangsúly a magatartáson, valamint az innováció iránti szükségesség 

érzésén van. A schumpeteri vállalkozó tehát úgynevezett „innovátor” szerepbe kerül. Ez a szerep 

maga után von olyan egyéb személyiségjegyeket is, mint például a hagyományoktól való nagyfokú 

eltávolodás, hiszen az innováció csupán így mehet végbe. Szintén jellemzője lehet még a 

hatalomvágy, ami bár erős kifejezésnek bizonyulhat, de lényegében ez jellemzi a vállalkozói 

személyiséggel rendelkező egyéneket. Emellé társulhat továbbá a függetlenség iránti vágy is, ami 

abban nyilvánul meg, hogy a vállalkozó arra törekszik, hogy saját magának teremtse meg a bevételi 

forrásait.  

Kiemelt jellemvonása lehet egy vállalkozói személyiséggel rendelkező embernek a küzdés iránti 

vágy. Ez lényegében annyit jelent, hogy az erős küzdőszellemmel rendelkező emberek vadul hajtják 

és űzik a sikert, nem törődve azzal, hogy ez mennyi idejüket emészti fel. Ennek következményként 
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értelmezhető a siker áhítatja. Végül természetesen nem szabad megfeledkezni az egyik legfontosabb 

dologról sem, az alkotás iránti vágyról. Voltaképpen ez a jellemvonás az, ami az alapjául szolgál az 

összes többi felsorolt tulajdonságnak, hiszen ez a folyamat alappillére (Schumpeter, 1980).  

A schumpeteri „innovátor” meghatározását Brockhaus (1982) három további elemmel egészítette ki, 

amelyeket a vállalkozói tulajdonságokhoz szokás sorolni. Ezek a kockázatvállalási hajlandóság, a 

teljesítményre való törekvés, valamint a belső kontroll. A belső kontroll alatt azt a fajta 

fegyelmezettségek kell érteni, amelynek segítséségével az egyén képes kitartóan, az eseti kudarcok 

ellenére is kitartóan helytállni (Brockhaus, 1982).  

A schumpeteri defínció alapján, ahogy korábban is említésre került, különbséget kell tennünk a 

menedzserek és a vállalkozók között, amely a legszemléletesebben az innovációhoz való viszony 

alapján történhet meg, amit a Wennekers és Thurik (1999) szerzőpáros is kiemelt. Léteznek tehát a 

menedzserek, akik egyfajta koordináló és szervező feladatot látnak el, illetve a vállalkozók. Emellé 

megkülönböztetnek még önálló, illetve alkalmazotti szerepben tevékenykedő egyéneket is. A 

szerzőpáros ennek alapján négy vállalkozótípust különít el. Vannak a schumpeteri innovatív 

vállalkozók, akik formabontó, újító tevékenységet folytatnak. Illetve a menedzser típusú vállalkozók, 

akik kevésbé innovatívak, inkább kisebb cégekre jellemző ez a típus. Ide tartoznak például a franchise 

vállalatok is. Ebben a két típusban az a közös vonás, hogy önállóak és saját vállalkozással 

rendelkeznek. Ezzel szemben a másik csoportba, vagyis az alkalmazott szerepkörben tevékenykedő 

egyének közé tartoznak a vállalkozó menedzserek, akik kisebb vezetői tisztségekben helyezkednek 

el a különböző cégeknél. A negyedik típus pedig a tipikus vállalati menedzsereket foglalja magába  

(Wennekers & Thurik, 1999).  

A Wennekers és Thurik (1999) szerzőpáros szerint a fent említett négy féle vállalkozótípushoz jól 

elkülöníthető jellemvonások is kapcsolódnak. Ezek a teljesítményorientáltság, a kockázatvállalási 

hajlandóság, a belső kontroll vezéreltség és az innováció.  

A teljesítményorientáltság fogalma McClelland (1961) nevéhez köthető, szerinte ugyanis a fiatalokat 

a teljesítmény iránti vágy készteti arra, hogy vállalkozóvá váljanak, ami abból ered, hogy sokkal 

jobban ki tudnak teljesedni vállalkozóként, mint alkalmazottként egy cégnél (McClelland, 1961).  

Ahogy már korábban is kiemeltem, a vállalkozói léttel kapcsolatban az egyik legfontosabb 

személyiségjegy lehet a kockázathoz való viszony. A szakirodalmak áttekintése után arra jutottam, 

hogy az eltérő szerzők eltérő módon állnak hozzá a vállalkozói személyiség és a kockázat 

kapcsolatához. Vannak olyan szerzők, mint például Begley (1995) és Carland és szerzőtársai (1995), 
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akik szerint a vállalkozók jóval több kockázatot vállanak, mint a menedzserek (Carland, et al., 1995) 

(Begley, 1995).   

Ezzel szemben például a Low és MacMillian szerzőpáros (1988), valamint Babb és Babb (1992) 

szerint a vállalkozók kockázatvállalási hajlandósága nem különbözik sem a menedzserektől, sem 

pedig a lakosság kockázat iránti viszonyától (Low & MacMillian, 1988) (Babb & Babb, 1992).  

Ennél fogva tehát, szerintük a vállalkozók semmivel sem vállalnak több kockázatot, mint a nem 

vállalkozó egyének. A kockázatvállalással kapcsolatban szintén fontos megemlíteni a magasabb 

önhatékonyságba vetett hitet. Ez lényegében azt jelenti, hogy a vállalkozók alacsonyabb 

kockázatúnak ítélnek meg olyan helyzeteket, amelyeket a menedzserek nagyobb mértékben tartanak 

kockázatosnak (Shane, et al., 2003).  

A belső kontroll vezéreltsége alatt azt kell érteni, hogy az egyén mennyire gondolja úgy, hogy ő maga 

irányítja a saját sorsát, illetve cselekedeteit. Rotter (1996) szerint azok az egyének, akikben nagyobb 

mértékben lelhető fel a belső kontroll által való vezéreltség nagyobb mértékben válnak vállalkozóvá, 

hiszen úgy érzik, hogy saját maguk mozgatják a szálakat, valamint ők azok, akiknek ráhatásuk van 

az eseményekre (Rotter, 1966).  

Az innováció fogalma már korábban is felmerült a vállalkozó fogalmi lehatárolása során. Az egyik 

legfontosabb tényező, amely szükséges az innováció iránti hajlamhoz az a kreativitás (Timmons, 

1978) (Császár & Horváth, 2010).  
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2.2 A vállalkozói készség  

Ahhoz, hogy egy átfogó képet kapjunk a vállalkozói készségekről, illetve azok fejlesztési 

lehetőségeiről, elsősorban az alapvető fogalmakat kell tisztáznunk.  

A készség fogalmi jelentésével valamilyen cselekvésre asszociálunk. Azonban ahhoz, hogy 

megértsük a készség fogalmát, különbséget kell tennünk a készség és a képesség között. A képesség 

szó fogalmi elemzéséből érezhetjük, hogy itt is valamilyen cselekvéssel áll kapcsolatban a szó 

jelentése. Azonban ebben az esetben magára a cselekvésre megvan a lehetőség ugyan, de nem „kész” 

állapotban áll rendelkezésre, csupán egyfajta lehetőséget jelent az egyénben a cselekvésre. Ezt 

értelmezhetjük akár úgy, mint a velünk született személyiségvonások. Ahhoz azonban, hogy a 

cselekvés végbemenjen, készségekkel kell rendelkeznünk, amely a tanult magatartásformákat 

jelentheti. Tehát ahhoz, hogy az egyén vállalkozásalapításba kezdjen, rendelkeznie kell alapvető 

képességekkel, mint például az értelem és a kreativitás. Azonban ahhoz, hogy ez a folyamat végbe is 

menjen és sikeresen tudja menedzselni a saját vállalkozását, már készségekre van szüksége, 

amelyeket el tud sajátítani. Ide sorolhatjuk például a kockázatvállalás készségét, a problémamegoldás 

készségét, vagy akár a lehetőségek kiaknázásának készségét is (Szakács & Bánfalvi, 2010).  

A szakirodalmak áttekintése során több szerzővel is találkoztam, akik igyekeztek összegyűjteni 

azokat a készségeket, amelyek elengedhetetlenek egy vállalkozás megalapításához. Ezek közül 

szeretnék kiemelni néhányat, amelyeket a legrelevánsabbnak tartok.  

Robert Hisrich (1991), aki méltán nevezhető a vállalkozástan nemzetközi szaktekintélyének, a 

vállakozáshoz szükséges készségeket több csoportba osztotta. Megkülönböztet technikai 

készségeket, amelyek között megtaláljuk a megfelelő kommunikáció készségét, amelyet mind 

írásban, mind pedig verbális módon el kell sajátítania az egyénnek, valamint a személyközi 

magatartást és a kapcsolatépítést. Ebbe a csoportba tartozik még a környezetmonitorozás készsége, a 

szervezés, odafigyelés, irányítás és a csapatban történő működés készsége. A következő klaszter az 

üzleti és menedzsmentkészségeket foglalja magába, amelyben olyan készségeket találunk, mint a 

döntéshozás, a tervezési és célmeghatározási készségek, illetve a vállalkozásokkal kapcsolatos 

alapvető és elengedhetetlen készségek, mint a könyvelés, controlling, marketing, pénzügy, emberi 

viszonylatokban való tapasztalat, tárgyalástechnika. A harmadik csoport a személyes vállalkozói 

készségeket tartalmazza úgy, mint a kockázatvállalás, innováció, változásorientáltság, állhatatosság, 

illetve a szervezet vezetési készségek (Hisrich & Peters, Új vállalkozások indítása, fejlesztése és 

működtetése, 1991).  
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Az Európai Képzési Alapítvány zárójelentésében (1998) meghatározott vállakozói készségek között 

szerepel többek között a kommunikáció, a tanulás, a cselekvéskészség, a lehetőségek megragadása, 

a problémamegoldás, a személyes viszonyok és társadalmi hálózatok használatának tudása, és az 

információs folyamatok kezelése. A vállalkozói készségek ugyanakkor átfedést mutatnak néhány 

menedzsment készséggel is, mint például a kreativitás, a döntéshozatal, a kommunikáció, a 

motiváltság, az ítélőképesség és a vezetés készsége (Szakács & Bánfalvi, 2010).  

Szeretném még kiemelni Niuwenhuizen és szerzőtársainak (2008) gondolatait is, akik öt alapvető 

vállalkozói készségre alapoznak a vállalkozásfejlesztésre irányuló anyaguk során. Az első ilyen 

készség a proaktivitás készsége, amely a kezdeményezőkészséget és az asszertivitást, vagyis az 

önérvényesítés készségét jelenti. A következő a teljesítményorientáltság, amely magába foglalja az 

adódó lehetőséget kiaknázásának meglátására irányuló készségeket, a minőségorientáltságot, az 

átgondolt és következetes tervezés készségét, valamint a hatékonyorientáltságot, hogy a 

rendelkezésre álló erőforrások minél gyorsabban és költséghatékonyabban kerüljenek felhasználásra. 

Az elkötelezettség magába foglalja, hogy az elvállalt munka a megbeszéltek szerint, változtatás 

nélkül kerüljön elvégzésre. A negyedik készség a kreativitás, amelyen belül az újszerű megoldásokra 

törekvés készségét kell érteni. Az innováció készsége, mint az ötödik készség pedig, amelyen 

keresztül a folyamatos megújulás és az újítás igényének kell végbe mennie (Niuwenhuizen, 2008).  

A vállalkozói készségek közé sorolandó továbbá a kezdeményezőkészség és a vállalkozói 

kompetencia, illetve ezek egyik eleme, a vállalkozói attitűd is. A vállalkozói kompetencia az egyén 

arra irányuló készsége, hogy elképzeléseit át tudja ültetni a jelenbe. Ide tartoznak a már korábban is 

említésre került készségek, mint a kompetencia, a kreativitás, a kockázatvállalás valamint a cél 

elérésének érdekében történő terv készítése is (Bogáth, 2012).  
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A kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetencia összetett képességet jelent, amely három 

további alkotóelemből áll. Ezeket a komponenseket ismeret-, készség-, és attitűdelemeknek 

nevezzük. Az ismeretek az alapvető vállalkozásokkal kapcsolatos területekre terjednek ki, mint a 

jogszabályok és törvényi előírások. A készségeket két részre bonthatjuk, amelyek között ki kell 

emelnünk a fiatalkorban, az óvodai-iskolai oktatás folyamán különböző feladatok megoldása során 

elsajátítható készségeket, mint a kreativitást, innovációt és a kockázatvállalást. A másik részt pedig a 

felnőttkorban, már célirányosan elsajátítandó készségeket jelentik, mint az önmenedzselés, terveket 

és stratégiák készítése és az elképzelések, ötletek megvalósításának készsége, amelyeket többnyire 

tréningeken, illetve a felsőoktatásban lehet elsajátítani leginkább (Bogáth, 2012).  

A vállalkozói attitűd megértéséhez először az attitűd fogalmának tisztázása szükséges. Az attitűd 

fogalma egy komplex definíciónak bizonyul, amelyről egyes szerzők másképpen vélekednek, 

azonban mind egyetértenek abban, hogy az attitűd tapasztalok révén szerveződik és összegzi az egyes 

dolgokhoz történő érzelemi viszonyulásunkat (Rozgonyi, 2001).  

A szociálpszichológia tudománya foglalkozik az attitűd vizsgálatával, hiszen ennek ismerete lehetővé 

teszi, hogy megjósuljuk az egyének viselkedését, illetve képesek legyünk akár annak befolyásolására 

is. Ez a vállalkozói attitűd esetében annyit jelent, hogy a gazdasági folyamatokat pontosabban tudjuk 

leképezni, a vállalkozói reakciók megértése pedig lehetővé teszi számunkra azt is, hogy a 

későbbiekben kedvező irányba tudjuk előmozdítani ezeket a folyamatokat és képesek legyünk a 

vállalkozói attitűd fejlesztésére (Bogáth, 2012).  

Timmons (2003) kutatásaiban megkülönböztette a vállalkozói attitűd 6 jellemzőjét. Az első jellemző 

az eltökéltség és az elkötelezettség, amely átsegíti a vállalkozót az útjába kerülő akadályokon, 

nehézségeken. Ez a jellemző magába foglalja azt is, hogy a vállalkozó nem sajnálja az időt és az 

energiát annak érdekében, hogy vállalkozása minél sikeresebb legyen. A következő jellemvonás a 

kitartás és a már-már rögeszmés ragaszkodás a sikerhez. Ez az attitűd teszi a vállalkozót kíváncsivá 

a vevői és ügyfelei igényeinek megismerésére, felkutatására és elemzésére. Emellett reprezentálja azt 

is, hogy a vállalkozó mennyire képes azonosulni a maga elé kitűzött célokkal. A harmadik 

jellemvonás, amit Timmons (2003) definiált a kockázat és a bizonytalanság tolerálása. Ez a 

jellemvonás nem jelenti azt, hogy a vállalkozónak kifejezetten szeretnie kell a kockázatos helyzeteket 

és döntőséket, de mindenképpen képesnek kell lennie megfelelően kezelni őket. Negyedikként a 

kreativitást és az adaptációs készség került kiemelésre. 

Ezen tulajdonképpen az innovációra való hajlandóságot kell érteni, hiszen a vállalkozónak 

ötletgazdagnak kell lennie, illetve törekednie kell arra, hogy a különböző változásokat rugalmasan és 

gyorsan tudja kezelni a környezetében. Ehhez természetesen megfelelő önbizalomnak is kell 

társulnia, hiszen a vállalkozónak éreznie kell magában a megfelelő affinitást arra, hogy akár szokatlan 
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és nem mindennapi ötletekből is képes kihozni a maximumot. Az ötödik jellemvonás a kiválóságra 

törekvésre terjed ki. Ehhez elsőkörben szükség van egy saját normarendszer felállítására, amelyhez 

természetesen ragaszkodni kell a továbbiakban. A célra összepontosítás, valamint az állandó 

folyamat- és önellenőrzés elengedhetetlennek bizonyul a kiválóságra törekvés során. Szintén fontos 

megemlíteni a minőségorientáltságot, amelyhez az új célok kitűzésének attitűdje is hozzátársul. Végül 

az utolsó jellemvonás, amellyel a vállalkozónak rendelkeznie kell az a vezetés készsége. Ez egy 

meglehetősen összetett készség, hiszen kiterjed az erőforrások menedzselésére, különösen kiemelt 

szereppel illetve az emberi erőforrás kezelését. A vállalkozónak meg kell találnia a módot arra, hogy 

képes legyen motiválni az alkalmazottait és elérni náluk is a maximumra törekvés érzését. A 

csapatjátékosság készsége is megjelenik ebben a jellemvonásban, hiszen a vezetőnek falkavezérnek 

kell lennie, aki sokkal inkább vezető, mint főnök (Timmons, 2003 ).  

Az Európai Bizottság (2002) négy csoportba osztja azokat a készségeket, amelyek 

elengedhetetlennek bizonyulnak a vállalkozásalapítás során. Az első ilyen csoport a menedzsmenttel 

kapcsolatos komptenciákat tartalmazza, mint például a problémamegoldás készsége. Ezen készség 

maga után vonja a döntéshozatal, a tervezés, valamint a kommunikáció és a felelősségvállalás 

készségeit is. A következő csoport a szociális komptenciák csoportja, amelyben a diákok elsajátítják 

a kooperációs készségeket, megtapasztalják az együttműködést és a csoportmunkát. A harmadik 

csoport a személyes kvalitásokat foglalja magában, mint a magabiztosság, a motiváció és a kritikus 

gondolkodás készségeit. Az utolsó csoport pedig a vállalkozói kompetenciákra helyezi a hangsúlyt, 

mint a kezdeményezőkészség, a kreativitás és az ötletek megvalósításának készsége (European 

Commission, "Best Procedure" project on Education and Training for Entrepreneurship, 2002).  

A vállalkozói készségek fejlesztése tehát kiemelt szereppel bír, annak érdekében, hogy minél több 

vállalkozás jöjjön létre, így hozzájárulva a gazdaság versenyképességéhez. A vállalkozások 

fejlesztése közvetve a vállalkozói készségek fejlesztésével mehet végbe, amelynek gyökerei az 

oktatásban találhatóak. Minél fiatalabb korban kezdődik el a vállalkozói készségek oktatása, annál 

nagyobb eséllyel válik a valaki vállalkozóvá a későbbiekben. Ebből az okból kifolyólag érdemes lehet 

már kisgyermekkorban elkezdeni, majd a későbbi években következetesen folytatni e készségek 

fejlesztését.  

Összességében elmondható azonban, hogy a vállalkozói készségek rendkívül sokrétűek és magukba 

foglalják a különböző szakmai, vezetési és menedzsment, valamint személyes készségeket is, így 

fejlesztésük is összetettnek bizonyul.  
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2.3 A vállalkozói készségek fejlesztése az oktatásban 

A vállalkozói készségek és kompetenciák oktatása eddig sosem bizonyult annyira fontosnak, mint 

napjainkban. Amellett, hogy a vállalkozói készségek oktatása hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben minél 

több vállalkozás jöhessen létre, szintén nagy szerepet kap vállal abban is, hogy foglalkoztathatóbbá 

és alkalmazotti szerepben is vállalkozókészebbé tegye a fiatalokat munkájuk során (Európai Unió, 

Vállalkozói szellemre nevelés: Útmutató az oktatás szereplői számára, 2014).  

A vállalkozói készségek fejlesztése, a különböző területek összetettségéből adódóan hosszadalmas és 

komplex folyamat. Ebből az okból kiindulva érdemes lehet, minél korábban, már kisgyermekkorban 

konzekvens módon elkezdeni a fejlesztését. A vállalkozói készségek fejlesztése kiemelt szereppel 

rendelkezik, hiszen ahogy már korábban is bemutatásra került, a mikro-, kis-, és középvállalkozások 

adják az ország gazdasági motorját és ezek korszerűsítése csupán az alapok fejlesztésén keresztül 

mehet végbe.  

Az Európai Unió kiemelt ügyként kezeli az oktatás és képzés területét, amelynek kiemelkedő része 

az élethosszig tartó tanulás előmozdítása. A folyamatos technológiai fejlődés megköveteli és 

szükségszerűvé teszi, hogy az egyének újra és újra továbbképezzék magukat, valamint 

bekapcsolódjanak az oktatásba. Az élethosszig tartó tanulás a módja annak, hogy az egyén képes 

legyen alkalmazkodni a folyamatosan változó igényekhez a munkaerőpiacon. Korábban ez az 

iskolarendszerű oktatásra korlátozódott, azonban az egész életen át tartó tanulás magába foglalja az 

összes olyan tervszerű tanulási tevékenységet, amelynek a célja az új ismeretek, készségek és 

kompetenciák elsajátítása (Csernyák , et al., 2004).  

Ennek szellemében került meghatározásra az Európai Tanács által az a nyolc kulcskompetencia, 

amely köré az oktatást kell koncentrálni. Ezen nyolc kulcskompetencia között megtalálhatjuk az 

anyanyelven történő kommunikációt, az idegen nyelvű kommunikációt, a matematikai, műszaki, 

mérnöki és tudományos kompetenciákat, a digitális kompetenciát, a tanulás folyamatának 

elsajátítására irányuló kompetenciát, a szociális illetve állampolgári kompetenciát, a kezdeményező 

és vállalkozói kompetenciát, valamint a kulturális tudatosság és a kifejezőképesség kompetenciáját. 

58  

Az Európai Tanács (továbbiakban ET) által definiált kezdeményező és vállalkozói kulcskompetencia 

fogalommeghatározása szerint ezen a kompetencián azt kell érteni, hogy az egyén képes az általa 

kitűzött célt megvalósítani és elképzeléseit véghez vinni.  

Ehhez szüksége van továbbá, a kreativitás, a kockázatvállalás, és az innovációs készségekre, valamint 

alapvető tervezési és szervezési készségekre, amelyek segítségével megvalósítja elképzeléseit. Az ET 

                                                 
58 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32006H0962 Letöltés dátuma: 2020.09.12.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32006H0962
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által meghatározott definíció szerint a proaktív projektmenedzsment alapuló készségek is 

elengedhetetlennek bizonyulnak a vállalkozói kompetencia során, ezek magukba foglalják a tervezés, 

szervezés, vezetés, delegálás, kommunikáció, csapatmunka és irányítás készségeit is. A vállalkozói 

kompetencia ugyanakkor kiterjed a motiváció és eltökéltség készségére, valamint arra, hogy az egyén 

képes legyen együtt működni másokkal mind az egyéni, mind pedig a közös célok elérése érdekében.  

A kompetencia jelentése hozzáértés, vagyis az egyén, aki kompetensen ért valamihez. Ennél fogva a 

kompetencia szó kifejezi azt is, hogy ez egy tanulás útján megszerzett tudás, ami alátámasztja azt, 

hogy a vállalkozói készség egy tanulható tulajdonság (Szakács & Bánfalvi, 2010).  

Az Európai Unió kisebb lépésekben kezdte meg implementálni a vállalkozói készségek fejlesztésére 

irányuló programjait. Az Európai Unió állásfoglalása szerint a kulcs az oktatásban van, ahol 

elsősorban támogatni és ösztönözni kell az erre irányuló törekvéseket.  

Az Európai Bizottság a „Vállalkozás 2020” cselekvési tervben kiemelte, hogy a vállalkozói ismeretek 

átadását az oktatás valamennyi terülébe integrálni kell. Az oktatás minden területén megtalálható 

szereplők a tanárok, oktatók így ők kiemelkedő szereppel rendelkeznek a vállalkozói készségek 

átadása területén. Főként azért, mert a tanárok azok a szereplők, akik jelentősen befolyásolják a 

tanulók eredményét. A reflektivitásnak szintén komoly szerepe van a tanárok munkája során, hiszen 

a reflektíven gondolkodó oktató folyamatosan ügyel a munkájára, igyekszik gyakorlati 

tapasztalatokat átadni a diákoknak és a hallgatóknak. A vállalkozói készségek oktatása nem egy 

konkrét iskolai tantárgyat jelent, hanem olyan készségek és kompetenciák tudatos fejlesztését, 

amelyek növelik a kreativitást, probléma megoldóképességet és a kockázatvállalást, valamint a 

hibákra tanulási lehetőségként tekintenek. Ezért elsődleges helyen kell kezelni az oktatók és tanárok 

fejlesztését és továbbképzését is a hallgatók és diákok vállalkozói szellemre nevelése területén. A 

vállalkozói szellemre nevelő pedagógusoknak és oktatóknak olyan ismérvekkel kell rendelkezniük, 

mint a magabiztosság, a nyitottság az új ötletekre, a rugalmasság, a hajlandóság arra, hogy szembe 

menjenek a megszokott gyakorlatokkal, a megfelelő kapcsolati háló megléte, illetve csapatjátékosság. 

Emellett igyekeznek gyakorlat orientáltan tanítani, a való életből vett példákkal és gyakorlatokkal 

törekednek arra, hogy a diákok minél szélesebb körben el tudják sajátítani a megfelelő 

kompetenciákat.  

Ugyanakkor képesnek kell lenniük arra, hogy a tantermeket néha vitateremmé alakítsák, hogy ily 

módon engedjenek teret a különböző véleményeknek és meglátásoknak, amelyek hozzásegítik a 

diákokat, hogy felmerjék vállalni a véleményüket és kezdeményezzenek egy-egy témával 

kapcsolatban (Európai Unió, Vállalkozói szellemre nevelés: Útmutató az oktatás szereplői számára, 

2014).  
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A vállalkozói szellemre nevelés olyan visszatérő gondolkodásmódokra is épül, mint például a 

tanároknak is vállalkozói beállítottságúnak kell lenniük, hogy megfelelően tudják támogatni a 

diákokat és el tudják őket látni a megfelelő tudással, valamint segíteni tudják őket az ötleteik 

megvalósítása folyamán. A vállalkozói készségek és kompetenciák csakis a gyakorlati életből vett 

helyzetekkel, szituációkkal és tapasztalatokkal sajátíthatóak el megfelelőképpen. Felmerül 

ugyanakkor az is, hogy a vállalkozói készségeket lehet akár külön tárgyként is oktatni, de 

megvalósítható a különböző tárgyakba történő implementációjával is (Európai Unió, Vállalkozói 

szellemre nevelés: Útmutató az oktatás szereplői számára, 2014).  

A fent említett tényezők megvalósulásához ugyanakkor szükség van bizonyos feltételek teljesülésére 

is. Természetesen az első ilyen feltétel a megfelelő tanárképzés biztosítása, hiszen a tanárok 

kulcsszerepet kapnak a vállalkozói szellemre nevelésben, amely megköveteli, hogy ők is megfelelő 

képzést kapjanak ezen a területen. Így pályafutásuk kezdetétől alkalmasak lesznek ara, hogy 

megfelelő hozzáértéssel tudják támogatni a diákok vállalkozói szellemre nevelését. Továbbá azok a 

pedagógusok és oktatók, akiknek nem volt lehetőségük tanulmányaik során részt venni ilyenfajta 

oktatásban, azok különböző továbbképzések keretei között szerezhessék meg ezt a tudást. Emellett 

szükség van új pedagógiákra, amelyek magukba foglalják a kialakulóban lévő jó gyakorlatok 

megosztását a tanárképző intézményekkel, hogy azok be tudjanak épülni a mindennapi pedagógiába 

is. Szintén fontos lehet olyan partneri kapcsolatokat kiépíteni vállalkozásokkal és közösségi 

szervezetekkel, akik segíthetnek különböző valós szituációkkal és helyzetekkel alátámasztani a 

tanultakat, valamint előadásokkal színesíthetik a vállalkozói szellemre nevelést. A hálózatba 

szerveződés szintén segítheti a pedagógusokat abban, hogy tapasztalataikat és különböző anyagaikat 

megoszthassák egymással, így is színesítve a vállalkozói készségek oktatását (Európai Unió, 

Vállalkozói szellemre nevelés: Útmutató az oktatás szereplői számára, 2014).  
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2012 novemberében az Európai Bizottság közzétette a „Gondoljuk újra az oktatást: beruházás a 

készségekbe a jobb társadalmi-gazdasági eredmények érdekében” című közleményét. Ez a 

közlemény a 21. század igényeihez mérten kiemeli készségfejlesztést, amely magába foglalja többek 

között a vállalkozói készségek fejlesztését is. A kritikus gondolkodás, a kezdeményezőkészség, a 

problémamegoldás és a közös munkavégzés készsége kap kiemelt hangsúlyt, hiszen nem csupán a 

vállakozói tevékenység megvalósításához, hanem a fiatalok foglalkoztatottságához is hozzájárulnak. 

Ezért a vállalkozói szellemre nevelés az egyik legjobban megtérülő beruházás Európában.  

A vállalkozói kompetencia fejlesztésével és a vállalkozói ismeretek oktatásának pedagógiai 

módszereivel már több szerző is foglalkozott. Szűcs (2001) szerint a „learning by doing” módszerre 

kell helyezni a hangsúlyt, vagyis gyakorlatorientálttá kell tenni a vállalkozóképzést (Szűcs, 2001).  

Román (2006) olyan módszereket fogalmazott meg, mint például a kisvállalati- vállalatindítási 

esettanulmányok bemutatása. Szintén hasznos módszer lehet az üzleti tervek készítése, ahol a diákok 

testközelből tapasztalhatják meg, hogy hogyan kell lépésről-lépésre kidolgozni egy üzleti tervet, 

amely az egész vállalkozás alapjául szolgálhat. Az aktív vállalkozókkal való találkozások segíthetek 

eloszlatni a kételyeiket és aggályaikat a vállalkozásalapítással kapcsolatban (Román, 2006).  

2.4 Gamification  

A módszerek közül, amelyek megjelennek a vállalkozói készségek oktatása szempontjából, 

szeretném kiemelni a gamificationt, vagyis a játékosítást.  Ez a módszer napjainkban az oktatás egyik 

népszerű módszerévé vált. Ennek oka főként a generációs különbségekben rejlik. Az X generáció az 

első, betűvel illetett generáció, akinek tagjai ma körülbelül a 1965 és 1979 között születtek. Őket 

követi az Y generáció, akinek tagjai 1980 és 1995 között születtek, a digitális nemzedék első 

hullámának tekintik, akiknek az életében az Internet nap, mint nap jelen van. A Z generáció, vagy 

másnéven IT- generáció tagjai 1996 és 2009 között születtek. Ők azok, akik már az internet világában 

nőttek fel, aminek köszönhetően kezdeményezőbbek, bátrabbak, képesek a multitasking készségére 

és jobban megbíznak a saját képességeikben, mint az előttük lévő generációk tagjai. Az Alfa 

generációba a 2010 után született, jelenleg gyermekkorukat élők sorolhatók. Az Alfa generáció 

jellemzőinek pontos tisztázása még várat magára, de abban biztosak lehetünk, hogy eltérőek lesznek 

az előttük lévő generációktól.  

Általánosságban elmondható, hogy a különböző generációk eltérő attitűddel rendelkeznek, ami azt 

indikálja, hogy az oktatási szempontból is eltérő metódusokat kell alkalmazni, hiszen a gyerekeknek 

egyre nő a tudásvágyuk és már nem kötik le őket a tradicionális oktatás módszerei. A gamification, 

vagyis játékosítás a 2000-es években vált elterjedté és lényegében a különböző játékelemek és 

játékmechanizmusok megjelenését jelentik, amelyek mára széles körben elterjedtek és megtalálhatók 
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az oktatástól kezdve a különböző marketingfogásokon keresztül számos egyéb mindennapi 

aktivitásban (Kovácsné, 2018).  

A játékosítás megjelenése az oktatásban  

A gyermekkori vállalkozói készségek oktatása és fejlesztése szempontjából a gamification jelentős 

szereppel bír, hiszen a különböző játékos feladatokon keresztül speciális készségek fejlesztése is 

végbemehet. A játékosításhoz két fontos fogalom kapcsolódik; az egyik a játékelem, a másik pedig a 

játékmechanizmusok. A játékelemeken a különböző játékokból vett elemeket, szereplőket, figurákat 

értjük, míg a játékmechanizmusokon pedig magának a játék működési elvének az adaptációját. 

Rigóczki (2016) szerint a játékosítás során fontos elemnek bizonyul a történet, a megjelenés, a 

szakaszokra bontás, a szintlépési és fejlődési lehetőség, a jutalmak, amelyek pontok, jelvények, 

ranglisták és kitűzők lehetnek, valamint a küldetések (Rigóczki, 2016).  

Fontos ugyanakkor különbséget tenni a játék és a játékosítás között. A játék során örömet és élvezetet 

keressük, míg a játékosítás során egy előre meghatározott cél érdekében cselekszünk.  

A gamification oktatásba történő integrálása során a tanórákon történő passzív részvétel helyett 

elérhetjük, hogy a gyerekek aktívan részt vegyenek a tanórán, amennyiben lehetőséget biztosítunk 

nekik a versenyzésre, illetve a különböző szerepjátékokra. A számonkérésbe is bevonhatunk 

különböző applikációkat és programokat, amelyek nem csak színesítik az óra hangulatát, de segítik a 

gyermekeket a tudás elsajátításában is. A számonkérés egyik ilyen módszere lehet még a pontozási 

módszer, amelynek segítségével növelhetjük a gyerekek teljesítményét, motiváltságát és kitartását. A 

pontozási módszer segítségével a gyerekek jó jegyeket, kisebb jutalmakat vagy jelvényeket 

szerezhetnek. Emellett a diákok döntési feladatot is kapnak azzal kapcsolatban, hogy szeretnének-e 

egy szorgalmi vagy plusz feladatot elkészíteni, ezzel jó jegyet szerezni vagy inkább kihagyják az 

adott lehetőséget (Kovácsné, 2018).  
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A pedagógusok szemszögéből azonban különös figyelmet kell fordítani a módszerre. Elsősorban 

fontos, hogy a gyermekek megfelelő terhelést kapjanak, amely megfelel a képességeiknek. 

Amennyiben egy feladat túl könnyűnek bizonyul, úgy hamar unalmassá válhat, ha azonban túl nehéz, 

úgy elveheti a gyermek sikerélményét és ahelyett, hogy motiválná a gyermeket, sokkal inkább a 

demotiváció érzését tapasztalja meg. Továbbá releváns lehet, hogy a játékosítás során a feladatok 

megfelelő módon legyenek szintezve, azaz a feladatok megoldása és a jutalmazási rendszer 

megfelelően kerüljön kidolgozásra. Minél több kisebb célt tartalmaz egy szint, annál több pozitív 

élménnyel gazdagodik a gyermek, amely a további teljesítményre sarkallja. A gyermekek fejlődése 

érdekében a különböző feladatok során figyelembe kell venni, hogy a jutalom arányos legyen a 

feladat nehézségével. A játékosítás során ugyanakkor érdemes szem előtt tartani az egyes egyének 

irányultságát is, amelynek komoly szerepe lehet egy csapatmunka tekintetében. Kiemelt szerepet kell 

kapnia a játékosítás során a döntések és választások lehetőségének, amellyel elkerülhetjük, hogy a 

gyerekek csak sodródjanak az árral és arra késztetjük őket, hogy aktívan vegyenek részt az órán.  

A játékosítás során számos készséget fejleszthetünk a gyermekekben, amelyek a vállalkozói 

készségek között is megállják a helyüket. Nádori (2012) megnevezi ezen készségek között az 

önállóságot, amely során a gyermek bár kap segítséget, mégis önállóan kell megoldania az egyes 

feladatot. A célok meghatározásának képessége is fejlődik, hiszen a gyermekek megtanulják, hogyan 

tűzzék ki és tartsák a szemük előtt céljaikat, amelyen keresztül közvetett módon a tervezés képessége 

is fejlődik a cél elérésének időtartamának tekintetében. A játékok alapvetően eltérően kezelik a siker 

és a kudarc kérdését. Mivel a játékokhoz általában másképpen állnak a gyerekek, így a kudarc 

élményét is másképpen tapasztalják meg a játékok során. A játékos feladatok során a kudarc élménye 

nem veszi el a kedvüket úgy, mint egy rossz érdemjegy szerzése, sőt sokkal inkább arra ösztönzi őket, 

hogy újrapróbálják. Ezzel a kockázat iránti negatív érzelmek is tompulhatnak a gyermekekben 

(Nádori, 2012).  

2.5 A vállalkozásindításhoz szükséges készségek fejlesztése gyermekkorban  

A fent felsorolt készségek és kompetenciák leírása után jogosan merülhet fel bennünk a kérdés, hogy 

mikor érdemes elkezdeni e készségek és kompetenciák fejlesztését. Itt is igaz az általános mondás, 

hogy minél előbb, annál jobb. Vagyis lényegében, minél fiatalabb korban kezdjük el a gyermekek 

vállalkozói készségeinek fejlesztését, annál nagyobb eséllyel válnak a későbbiekben vállalkozóvá.  

Természetesen ez magába foglalja azt is, hogy konzekvens módon kell folytatni a gyermekek 

vállalkozói készségeinek fejlesztését a további tanulmányaik során is.  
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Erik Erickson neves fejlődéspszichológus szerint az identitás nyolc fejlődési szakaszon megy 

keresztül élete során, miközben befolyásolják a különböző környezettel kapcsolatos egyéni 

interakciók. Minden fejlődési szakaszban egy új, magukkal és a világgal kapcsolatos kulcsfontosságú 

komponenst sajátítanak el, amely hozzájárul, hogy a későbbiekben egy egészséges egyénné váljanak 

(Hemmings, 2018).  

Az oktatásba a gyermekek nagyjából 3 éves koruk körül kerülnek be, amely az óvodai oktatást jelenti. 

Ezt követően 6-7 éves korukban pedig általános iskolába, 14 éves koruktól pedig középiskolába 

járnak.  

Dolgozatomban főként ezekre az oktatási szintekre szeretném helyezni a hangsúlyt, kiemelve az 

óvodai és az általános iskolai oktatást, és csupán kis mértékben érintve a középiskolai oktatási szintet. 

Azért választottam ezeket az oktatási szinteket, mert ezekben az életszakaszokban fejlődnek a 

gyermekek a legtöbbet, így úgy gondolom, hogy ez az az időszak, amely a vállalkozói készségek 

oktatása szempontjából leginkább releváns lehet. Elsősorban meg kell állapítani azt, hogy a 

különböző oktatási szinteken mit jelenthet a vállalkozói készségek oktatása. Míg az óvodában a 

készségfejlesztésen van a hangsúly, amelyek magukba foglalják a kezdeményezőkészséget, a 

kreativitást, addig ez az általános iskolai szinten e készségek továbbfejlesztése mellett már kicsit 

komolyabb betekintést nyerhetnek a diákok a vállalkozások működésébe. Ezalatt érthetünk a kisebb 

esettanulmányokat, látogatásokat vállalkozásoknál, de akár kisebb projektmunkákat is. Középiskolai 

szinten pedig a gyakorlatorientáltabb módszerek is megjelenhetnek, mint a diákvállalkozások 

alapítása vagy különböző speciális tréningek a vállalkozásindítással kapcsolatban. A középiskolai 

szinten megjelenhet a vállalkozás, mint egyfajta lehetséges karrier lehetőség a diákok számára, így 

ezen a szinten növelni kell a diákok tudatosságát a vállalkozásalapítással és az önfoglalkoztatással 

kapcsolatban is (European Commission, "Best Procedure" project on Education and Training for 

Entrepreneurship, 2002).  

A készségfejlesztés ideális esetben kisgyermekkorban kezdődik. Erickson fejlődéselmélete szerint a 

gyermekek 3-6 éves koruk körül kerülnek a harmadik fejlődési fázisukba, amely során a 

kezdeményezés készségét kell elsajátítaniuk. Ez azt jelenti, hogy a gyermeknek ki kell fejlesztenie 

magában azt a képességet, hogy saját maga kezdeményezzen cselekvéseket és ne másokét kövesse. 

Óvodás korban azok a gyerekek, akik megtapasztalják a függetlenséget sokkal céltudatosabbak 

lesznek a későbbiekben.  

Ebben a szakaszban a veszélyforrást a kontrolláló szülők jelenthetik, akik miatt a gyermekben 

bűntudat érzése fejlődhet ki, így a későbbiekben is alkalmatlannak érzik magukat majd különböző 
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tevékenységek elvégzésére. Amennyiben a gyermek kezdeményezőkészsége támogatásra talál, úgy 

kialakul benne magabiztosság érzése (Zimbardo, et al., 2017).  

Az óvodában a tanulás és a különböző készségek elsajátításának eszköze lehet a célzott játék. Így a 

vállalkozói készségek oktatása is a játék köré szerveződhet. Ez alatt olyan játékokat kell érteni, ahol 

a cél azon van, hogy a gyermek megtapasztalja az önállóságot és a döntések világát. Ebben a korban 

a legcélszerűbb, ha meseszerű történetekkel, színes ábrákkal és rajzokkal próbáljuk felkelteni a 

gyermekek figyelmét (Gönczöl , et al., 2011).  

A következő szakasz 6 éves kortól 12 éves korig tart. Ebben az időszakban az iskolai tevékenységek 

adnak lehetőséget a különböző képességek és kompetenciák elsajátítására, illetve a közösségben való 

működés pedig a szociális készségek fejlesztésére. Ez alatt az időszak alatt tapasztalja meg a gyermek, 

hogy mi is a siker, a kudarc, vagy hibázás és hogyan lehet mindezekből tanulni. Erickson szerint 

ennek a fejlődési szakasznak a feladata, hogy egyfajta magabiztossággal ruházza fel a gyermeket és 

kialakuljon benne a kompetenciaérzet, ha azonban nem sikerül, akkor megjelenik a gyermekben a 

kisebbrendűségérzete (Zimbardo, et al., 2017).  

Általános iskolában célszerű lehet ha a gyermekek megismerkednek a helyi vállalkozókkal, az ő 

munkájukkal, hogy kialakuljon bennük egy kép arról, hogy mit is jelent vállalkozni. Ezt különböző 

kézműves foglalkozásokkal és előadásokkal is lehet színesíteni. Az általános iskolai képzésben is 

elsősorban a készségfejlesztésnek kell hangsúlyt kapnia.  

A vállalkozói készségek oktatása tekintetében a középiskolai oktatási szintet is megemlítettem, amely 

a kamaszkor fejlődési szakaszához tartozik. A kamaszkor jellemzően 13-18 éves korig tart nagyjából 

és ez tartalmazza az egyén életében a legnagyobb változást mind testi, mind lelki szempontból. Ebben 

az életszakaszban kialakul az egyén identitása, aminek a célja, hogy elkezdjen leválni a családjáról 

és a saját útját kezdje el járni (Zimbardo, et al., 2017).  

A középiskolai oktatás az a szint, ahol némileg hangsúlyosabb módon is megvalósulhat a vállalkozói 

készségek oktatása. Ezen a szinten már a különböző egyéni és csapat feladatok, az ötletek 

megvalósítása és a problémamegoldóképesség is komolyabb szerepet kap, hiszen a diákok ezen a 

képzési szinten már-már teljesen önállónak bizonyulnak, így a lehetséges módszerek szélesebb körű 

palettájáról válogathatnak a pedagógusok.  

A vállalkozói készségek oktatása kiemelt szereppel rendelkezik, hiszen Európa egyik legjobban 

megtérülő beruházásának bizonyul. Ebből az okból kifolyólag számos külföldi és hazai program 

irányul arra, hogy a vállalkozói készségek oktatása megjelenjen az oktatás különböző szintjein. 

Ezekről a programokról részletesen dolgozatom második felében kívánok értekezni. 
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3 AZ ÉRTEKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSOK ÖSSZEGZÉSE  

Az utóbbi időben a vállalkozói készségek fejlesztése kiemelt figyelmet kapott mind hazánkban, az 

Európai Unióban, illetve szerte a világon. Számos program, illetve a kerettantervbe ágyazódó 

feladatok és módszerek segítették elő, hogy a fent megnevezett vállalkozói készségek fejlesztése 

megtörténjen. Kutatásom során igyekeztem olyan szakirodalmakat keresni, amelyek már 

foglalkoztak a vállalkozói készségek oktatásával, illetve kialakítottak egy összegzést az erre irányuló 

programokról, esetlegesen rendszerezték azokat. Sajnos azt tapasztaltam, hogy az erre irányuló 

szakirodalmak nem, vagy csupán néhány programot említenek, amelyek ezen készségek fejlesztésére 

irányulnak, azonban átfogó elemzést vagy rendszerezést egyik sem alkalmaz. Ebből az okból 

kifolyólag igyekeztem összegyűjteni, illetve egy általam meghatározott szempont rendszer alapján 

elemezni, valamint rendszerezni azokat a programokat, amelyek külföldön vagy hazánkban már 

eredményesnek bizonyultak. Így kialakítva egy olyan szempontrendszert, amely segíthet a 

továbbiakban abban, hogy még eredményesebbnek bizonyuljon a vállalkozói készségek oktatása, 

amelyen keresztül a gazdasági jólét is tovább növelhetővé váljon.  

A szempontrendszer kialakítása során igyekeztem figyelembe venni az egyes programok 

sajátosságait, mint például a megvalósulásuk keretrendszere, a programban résztvevő oktatási szint, 

a program megvalósulásának helye és ideje, valamint az oktatók és tanácsadók feladatai és szerepe. 

A programok elemzése során azt tapasztaltam, hogy habár számos program létezik, mégsem 

megfelelően kerülnek kihangsúlyozásra.  
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4 KUTATÁSI KÉRDÉSEK, A DOLGOZAT HIPOTÉZISEI ÉS MÓDSZERTANA  

4.1 Kutatási kérdések  

A vállalkozásokhoz kötődő alapfogalmak és a vállalkozói készségek bemutatása után 

megfogalmaztam témával kapcsolatos a kutatási kérdéseimet:  

K1. A vállalkozói készségek tanulható kvalitások vagy velünk született tulajdonságoknak 

bizonyulnak?  

Első kutatási kérdésem során arra keresem a választ, hogy azon vállalkozói készségek, amelyek arra 

ösztönzik az egyént, hogy vállalkozást indítson, tanulhatónak bizonyulnak vagy pedig született 

tulajdonságok, amelyeket nem lehet elsajátítani. E kérdés vizsgálatát azért tartom fontosnak, mert 

amennyiben bebizonyosodik, hogy tanulható készségekről beszélünk a vállalkozásindításhoz 

szükséges tulajdonságok vizsgálatakor, akkor mindenképpen érdemes e készségek fejlesztésére 

koncentrálni annak érdekében, hogy minél több vállalkozás szülessen, amelyek a gazdasági fejlődést 

is elősegítik.  

K2. Létezik-e kapcsolat a vállalkozói készségek fiatalkorban történő elsajátítására irányuló 

programok és a vállalkozói aktivitás között?  

Második kutatási kérdésem a vállalkozói készségek fiatalkorban történő elsajátítására és a vállalkozói 

aktivitásra irányul. A fiatalkorban történő vállalkozói készségfejlesztésre számos programot és 

kezdeményezést találtam világszerte. Elsősorban az óvodai és általános iskolai, illetve érintőlegesen 

a középiskolai oktatási szinten kerestem ezeket a programokat, amelyeket egy saját szempontrendszer 

alapján minősítettem. Ezt követően országonként átlagoltam az operáló programok pontszámait, 

amelyet összevetettem a Globális Vállalkozói Index-szel kapcsolatot keresve a két változó között.  
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4.2 Hipotézisek  

Kutatási kérdéseimhez az alábbi hipotéziseket állítottam fel:  

H1. Pozitív irányú és erős kapcsolat áll fenn a vállalkozói készségek fiatalkorban történő 

elsajátítására irányuló programok és a vállalkozói aktivitás között.  

E hipotézisem szerint pozitív irányú és erős kapcsolat áll fenn a vállalkozói készségek fiatalkorban 

történő fejlesztésére irányuló programok és a vállalkozói aktivitás között, vagyis minél több program 

irányul a vállalkozói készségek fejlesztésére egy adott országban, annál magasabbnak mondható a 

vállalkozói aktivitás is. A hipotézis megfogalmazásával kapcsolatban az a célom, hogy 

megvizsgáljam a két tényező közötti kapcsolat meglétét alátámasztva, hogy a programok megléte egy 

adott országban befolyásolja a vállalkozói aktivitást.  

H2. Az országok átlag programpontszáma legalább 50 %-ban magyarázza a vállalkozói aktivitást.  

A harmadik hipotézisem arra irányul, hogy az országokban működő programok, szempontrendszerem 

szerinti értékelése során szerzett átlagpontszámai legalább 50 %-ban magyarázzák az adott ország 

vállalkozói aktivitását. A célom ezzel az, hogy alátámasszam, hogy a vállalkozói készségek 

oktatására irányuló programok országonként átlagpontszáma és a vállalkozói aktivitás magyarázza 

egymást.  

H3. Ezen vizsgálatok alátámasztják az általam létrehozott szempontrendszer relevanciáját.  

E hipotézisem felállítása során a célom az volt, hogy alátámasszam a programok vizsgálata alapján 

létrehozott szempontrendszerem valószerűségét, vagyis, hogy a felállított szempontok szerinti 

értékelés reálisnak bizonyul a vállalkozói aktivitás alátámasztására.  
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4.3 Az adatbázis és módszertan  

A dolgozatomban elsősorban egy értékelő elemzést végzek el a különböző vállalkozói készségek 

fejlesztésére irányuló programok között, amelyet egy általam kialakított szempontrendszer alapján 

hajtok végre.  

Mivel hazánkban még gyerekcipőben jár a téma komolyabb vizsgálata, így főként angol nyelvű 

szakirodalmat vizsgáltam meg. Ezen irodalmakra olyan kulcsszavak és kifejezések használatával 

bukkantam, mint az „entrepreneurship education in pre-school” vagy az „entreprenurship education 

programmes in primary school”, illetve „entrepreneurship skills education in early age”.  A 

szakirodalmak tüzetesebb vizsgálata után egy szempontrendszert dolgoztam ki, amely magába 

foglalja azokat a jellemzőket és tulajdonságokat, amelyek több program esetében is felmerültek. Ez 

alatt olyan lényeges jellemzőket értek, mint például a tanárok és oktatók szerepe, a program 

kerettantervvel való kapcsolata, a program időtartama és alkalmazott módszerei. Ezen szempontok 

részletesebb kifejtésével a következő pontban foglalkozom.  

Az értékelő kutatásom természetét tekintve összegző értékelő kutatásnak bizonyul, hiszen azt 

vizsgálom, hogy az egyes programok hogyan felelnek meg az általam leírt szempontoknak. A 

szempontjaimat a különböző programok tanulmányozása után állítottam fel, keresve azon 

szempontokat, amelyek több programban is előfordulnak. Az általam felállított szempontokat ezután 

bemutattam többek között pedagógiai és szakmai végzettséggel rendelkező szakembereknek is, akik 

segítették finomra hangolni a szempontrendszeremet, így kiküszöböltem azokat a faktorokat, 

amelyek nem relevánsak a kutatásom tekintetéből. A pedagógiai végzettséggel rendelkező 

szakemberek között általános és középiskolai tanáraim segítségét kértem azzal kapcsolatban, hogy 

milyen szempontok figyelembe vételét tartanák ők relevánsnak. A szakmai végzettségű szakemberek 

között pedig közgazdászok véleményét kértem ki, főként a vállalkozói készségekkel kapcsolatban. A 

szempontoknak történő megfelelés vizsgálatához egy pontozási rendszert is kialakítottam, amely 

segít abban, hogy a programok szempontok szerinti rangsorolása is megvalósulhasson. Ennek 

értelmében egy 0-2-ig tartó skálán minősítem az adott programot, hogy mennyire valósul meg egy-

egy szempont szerint. A skála alapján 0, 1 és 2 pontot kaphatnak az adott szempontok. Azért 

választottam ekkora skálát, mivel az adott szempont lényegében vagy meg tud valósulni, vagy nem, 

illetve előfordulhat, hogy csupán részben valósul meg. Úgy gondolom, hogy nagyobb pontozási skála 

alkalmazása nem lenne indokolt, hiszen nehéz nagyobb különbséget tenni a szempontok 

megvalósulásának mértéke között, illetve véleményem szerint, amennyiben nagyobb pontozási skálát 
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alkalmaznék úgy meglehetősen nehezebbé válna az összehasonlítás. A fenti indokok miatt a pontozási 

skálám az alábbiak szerint épül fel.  

 

Pont Értékelés értelmezése 

0 pont 
Az adott szempont a program tekintetében 

nem teljesül. 

1 pont 
Az adott szempont a program tekintetében 

részben teljesül. 

2 pont 
Az adott szempont a program tekintetében 

teljes mértékben teljesül. 

88. táblázat: Szempontok értékelése 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A szempontok súlyait aszerint határoztam meg, hogy a program sikerességének tekintetében 

mennyire játszhat szerepet az adott szempont. Ennek értelmében a súlyok 1-es és 2-es értéket 

vehetnek fel. Nagyobb súly érték esetén az egyes túlsúlyozott szempontokkal szemben az 

alacsonyabb értékűek jelentéktelenné válnak, így torzított eredményhez vezethetnek. Előfordulhat, 

hogy egyes szempontok nagyobb relevanciával bírnak a másikkal szemben. A módszerem az alábbi 

képlet szerint írható le:  

 𝑃 = (𝑠1 ∗ 𝑟1) + (𝑠2 ∗ 𝑟2)+ . . +(𝑠9 ∗ 𝑟9) (1) 

ahol, P az összpontszám, amelyet az adott program kap, az s-ek a szempontok súlyai, illetve az r-ek 

a részpontok, amelyeket a szempontok kapnak a skálán történő értékelés során.  

Első körben megvizsgáltam, hogy az adott program milyen mértékben felel meg az általam leírt 

szempontnak. Ezen minősítés után beszoroztam az egyes szempontok pontjait az adott szempont 

súlyával, végül összesítettem ezeket a pontszámokat. Az összesítés végeredménye pedig 

segítségemre volt abban, hogy egy rangsort tudjak felállítani az adott programok között. 

Ezen módszer segítségével lehetőségem nyílt arra, hogy felállítsak egy rangsort a vizsgált 

szempontok pontszámai alapján. Ezt azért tartom fontosnak, hiszen a kiemelt szempontok 

mindegyike befolyással bírhat a program eredményét tekintve és a rangsorolás után kirajzolódhat 

előttünk egy kép, amely szemlélteti, hogy melyek lehetnek azok a sarkalatos pontok egy, a vállalkozói 

készségek fejlesztésére irányuló program kidolgozása során, amelyeket mindenképpen érdemes 

figyelembe venni.  
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A kutatásom során elsőkörben a fogalmak és definíciók tisztázását végeztem el, amelyben a 

szakirodalmak voltak segítségemre. A szakirodalmak alapján meghatároztam olyan vállalkozói 

készségeket, amelyeket elengedhetetlennek tartok annak érdekében, hogy valaki sikeres vállalkozóvá 

váljon. A vállalkozói készségek között olyan készségeket és kvalitásokat említettem meg, mint 

például a motiváció, kezdeményezőkészség, kockázatkezelés, terv- és stratégia készítés, kitartás, 

önmenedzsmentet, változáskezelés, kreativitás és innováció, illetve ezeken kívül számos egyéb 

relevánsnak bizonyuló készséget.  

A részletes kifejtésük és jellemzésük után lehatároltam azon oktatási szinteket, amelyeket vizsgálni 

szeretnék. Erre azért volt szükség, mivel előfordulhat, hogy néhány oktatási szinten, például a 

középfokú-, illetve felsőfokú oktatás során, már speciálisan és direkt módon megjelenik a vállalkozói 

készségek oktatása akár a vállalkozói ismeretek oktatásán keresztül, bemutatva a vállalkozóiságot, 

mint egy lehetséges karrier lehetőség. Az óvodai és általános iskolai szinten azonban kevésbé 

valószínű, hogy a vállalkozói készségek oktatása direkt módon végbemegy, ugyanakkor nagy 

jelentőséggel rendelkezik, hiszen befolyásolhatja a későbbi karrierválasztást, ugyanis minél koraibb 

életkorban kezdődik el a vállalkozói készségek oktatása, annál átfogóbb módon történhet meg a 

készségek fejlesztése, amelyek relevánsak lehetnek a vállalkozóiság szempontjából. Ebből az okból 

kifolyólag főként óvodai és általános iskolai programokat kerestem, azonban néhány program 

esetében nem lehetett egyértelműen elkülöníteni az oktatási szinteket, hiszen az általános iskola felső 

tagozat és a középiskola első néhány évfolyama is részt vehet a programban, így érintőleges 

megemlítek néhány középiskolai programok is.  

Összesen 58 programot találtam, amelyből 6 program nem bizonyult relevánsnak a kutatásom 

szempontjából, így ezeket nem elemeztem. Ezek általában tanárképzéssel, illetve 

intézményfejlesztéssel foglalkoztak a vállalkozói készségek fejlesztésén keresztül. Továbbá 

előfordultak olyan programok is, amelyek esetében releváns információk hiányoztak a megfelelő 

elemzéshez.  

Ezt követően az 52 programot az oktatási szinteknek megfelelően rangsoroltam, különválasztva az 

óvodai, általános iskolai és néhány középiskolai példát, hiszen a gyermekek eltérő fejlettségi szintje 

miatt nem lehetséges az összes program egyidejű összehasonlítása. Dolgozatomban bemutatom az 

oktatási szinteknek megfelelően kiválasztott programokat, amelyeket jó gyakorlatnak tartok, majd a 

szempontok szerint elemeztem őket. Emellett kiemeltem néhány program érdekesnek és 

tanulságosnak vélt részét is.  
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A programokat továbbá rendszereztem aszerint is, hogy mely országban operálnak. Ezen országokban 

statisztikai adatok alapján megvizsgáltam a vállalkozói hajlandósági és vállalkozói aktivitási adatokat 

is és igyekeztem kapcsolatot keresni a két faktor között.  

A vizsgálat eredménye segíthet abban, hogy a különböző vállalkozói készségek oktatására és 

fejlesztésére irányuló programok megtervezése következetes módon mehessen végbe, figyelembe 

véve azon kritériumokat, amelyek biztosítják a program eredményességét.  

Értékelési szempontok  

 A program kiterjedése 

Ezen értékelési szempont alatt a program irányultságát vizsgálom, aszerint, hogy a program a hazai, 

lokális területre terjed ki vagy pedig nemzetközi szinten valósul meg. Ezt a szempontot a különböző 

kulturális különbségek miatt célszerűnek tartom figyelembe venni, hogy a vizsgálandó program a 

világ mely részén valósul meg. A szempont 1-es súllyal szerepel, hiszen a program kiterjedése nem 

befolyásolja nagymértékben a program kimenetelét. A szempontok értékelésének tekintetében, mivel 

létező programokról beszélünk, így a kiterjedés aspektusából minden program 2 pontot kap a 

szempontok megvalósulásakor. A súlyozás segíti azonban, hogy ez ne befolyásolja túlzott mértékben 

a programok minősítését.  

 A program megvalósulásának oktatási szintje 

Dolgozatomban főként a kisgyermekkori, illetve korai gyermekkorban történő vállalkozói készségek 

fejlesztésével foglalkozom. Ennélfogva kiváltképpen az óvodai és általános iskolai oktatási szinteken 

megvalósuló programokra helyeztem a hangsúlyt. Azonban azt tapasztaltam, hogy sajnos ilyen 

programból nem túl sok létezik, így érintőlegesen a középiskolai oktatásban megjelenő programokat 

is megemlítem. Ezen szempont súlya 2-es, hiszen az életkor, illetve az ahhoz kapcsolódó értelmi 

fejlettségi szint miatt a programok kimenete eltérő lehet az egyes oktatási szinteken megvalósuló 

eltérő módszerek miatt. Mivel dolgozatom három oktatási szinten – óvoda, általános iskola és 

középiskola – megvalósuló programok is szerepelnek, így mindegyik szint esetében külön rangsort 

tartok célszerűnek felállítani és külön vizsgálni az egyes szintek programjait. Ebből az okból 

kifolyólag minden programot 2-es pontszámmal értékeltem, hiszen külön-külön kerülnek értékelésre 

az egyes szintek programjai.  
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 A program kerettantervbe való integráltsága szerint  

A programokat érdemes lehet a kerettantervbe ágyazódásuk szerint is vizsgálni. Itt főként azt kell 

érteni, hogy az adott program a kerettantervbe illesztve jelenik meg egy normál tanóra keretein belül 

vagy pedig egy külön, a vállalkozói készségek fejlesztésére irányuló óraként. Ezenfelül pedig 

lehetnek szabadon választható szakkörök is, ahol már a gyerekek érdeklődése és motivációi is komoly 

szerephez jutnak. A szempont súlya szintén 2-essel jelenik meg, hiszen amennyiben egy 

kerettantervbe illesztett programról, vagy fejlesztési módszerről beszélünk, úgy az ebben való 

részvétel tulajdonképpen kötelező, egy szabadon válaszható szakkörrel szemben. Természetesen az 

eredményesség miatt az bizonyul ideális esetnek, amikor a lehető legtöbb diák részt vesz egy-egy 

programban, amely a leghatékonyabban akkor érhető el, ha az a kerettanterv részét képezi. Az 

értékelésnél ezt kiemelt szempontnak tartottam, így azon programok, amelyek a kerettantervi 

rendszerbe ágyazva valósulnak meg kapták a maximális 2 pontot azok, amelyek opcionálisan 

valamilyen kiegészítő óra vagy szakkör formájában valósulnak meg 1 pontot, amelyek pedig nem a 

kerettantervben valósulnak pedig 0 pontot kaptak.  

 Az oktatók és tanárok szerepe a programban  

A program sikerességének szempontjából a tanárok és oktatók kulcsszereppel rendelkeznek, így az 

ő részvételük is kiemelt szerephez jut. Itt főként a betöltött szerepüket kell figyelembe venni, hogy 

hogyan vesznek részt az adott programban. Lehetnek például az egész lebonyolítói, amikor is 

egyfajta kivitelezői szerephez jutnak, amikor a program lebonyolítása teljes egészében a tanár 

feladata. Továbbá, részt vehetnek az adott programban csupán, mint asszisztensek vagy megfigyelők 

is. Ebben az esetben magát a programot egy vállalati mentor vagy szakértő bonyolítja le és a tanár 

szerepe annyiban lesz fontos, hogy segíti a mentor és a gyerekek közötti kommunikációt és munkát. 

Ezen szempont 2-es súllyal szerepel, hiszen mivel elsősorban kisgyermekekről beszélünk, akik 

kevésbé képesek adaptálódni új és idegen személyekhez, ezért előfordulhat, hogy sokkal bátrabban 

és magabiztosabban vesznek részt egy-egy feladatban, amennyiben azt a megszokott tanító, illetve 

oktató jelenlétével történik. Fontosnak tartom kiemelni ugyanakkor, hogy egy-egy program 

lebonyolításához speciális képzettséggel rendelkező mentor vagy oktató szükséges, azonban a tanár 

jelenléte és támogatása továbbra is fontosnak bizonyul, így azokban az esetekben, ahol mindkét 

szakember – vállalati mentor, tanácsadó és a pedagógus – is részt vett a maximális 2 pontot kapták. 

Ahol csupán a pedagógus vett részt, azokat a programokat 1 ponttal értékeltem.  

Ezen programok esetében főként mivel kisgyermekekről beszélünk a pedagógus jelenlétét tartottam 

fontosabbnak, hiszen a kicsik nehezen képesek megnyílni egy idegen előtt, amely a teljesítményüket 
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is befolyásolja egy-egy feladat során. Azok a programok pedig 0 pontot kaptak, ahol csupán a 

vállalati mentor vagy program koordinátor vett részt.  

 Partnerségi kapcsolatok megléte az oktatás szereplői és az üzleti világ között 

Ahogy az előző értékelési szempontnál már felmerült, egy adott program lebonyolítása megtörténhet 

egy vállalaton keresztül is. Ebben az esetben többnyire a vállalat egy vagy több mentort küld az adott 

oktatási intézménybe, akik támogatják a tanárokat, illetve lebonyolítják a programot. Ilyenkor 

partnerségi viszonyba kerülnek az oktatás szereplőivel, amely lehet rövid-, illetve hosszútávú. A 

partnerségi kapcsolatok megléte fontos szerepet kap a programok kimenetelével kapcsolatban, 

hiszen e partnerségek segíthetnek abban, hogy a való életből vett, gyakorlati példákon keresztül 

fejleszthessék a gyermekek a különböző vállalkozói készségeiket. Ebből az okból kifolyólag ezt a 

szempontot is 2-es súllyal veszem figyelembe. Ide tartoznak továbbá a speciális képzettséggel 

rendelkező előadók és program koordinátorok is, akik a pedagógusok és oktatók munkáját segítik.  

 A program időtartama 

A program időtartama is szintén jelentősnek bizonyulhat az eredményesség szempontjából, hiszen 

általánosságban véve minél több ideig tart egy program, annál célravezetőbbnek bizonyul. Ennek 

köszönhetően a szempont 2-es súllyal szerepel az értékelésben. Kutatásom során azt tapasztaltam, 

hogy a programok időtartama rendkívül sokféle lehet. Előfordulnak olyan programok, amelyek 

csupán 5-6 tanórát vesznek igénybe, míg vannak, amelyek akár hónapokig, vagy akár az egész tanév 

folyamán futnak.  Ez utóbbiak a kerettantervekbe illesztett programok, amelyek az értékelés során a 

maximális, 2 pontot kapták, a többi pedig 1-1 pontot kapott. Azon programok kaptak 0 pontot, ahol 

nem állt rendelkezésre megfelelő adat az e szempont szerinti értékeléshez.  

 A program módszerei 

A program módszerei alatt a különböző feladatok milyenségére szeretném helyezni a hangsúlyt. Ez 

alapján beszélhetünk elméleti illetve gyakorlati, valamint akár vegyes típusú feladatokról. A korábbi 

tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a „learning by doing” módszer bizonyul a legsikeresebbnek, 

vagyis a gyakorlatorientált feladatok során az oktatási célok nagyobb fokú megvalósulása következik 

be.  

A program alkalmazott módszereit tartom az egyik legfontosabb tényezőnek, hiszen jelentősen 

befolyásolják, sőt tulajdonképpen meghatározzák a program kimenetelét, így 2-es súllyal 

szerepeltetem. Azokat a programokat igyekeztem 2-es pontszámmal illetni a szempontok értékelése 

során, ahol egyértelműen inkább gyakorlati, mint elméleti feladatokon keresztül megy végbe az 
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oktatás. Ahol inkább a teoretikus anyagok kerülnek előtérbe, mint például az előadások és 

esettanulmányok, azok csupán 1 pontot kaptak.  

 A vállalkozói készségek fejlesztése a program során  

Szintén releváns értékelési szempont lehet, hogy a vállalkozói készségek közül konkrétan melyik 

készség erősítésére és fejlesztésére irányul az adott program, így 2-es súllyal szerepel. Habár ennek 

„mérése” nem egyszerű, mégis a feladatok milyenségén keresztül vizsgálhatónak bizonyul. Az 

értékelés során azok a programok kapnak nagyobb pontszámot, amelyek több vállalkozói készség 

fejlesztésére irányultak. Előfordultak olyan programok is, ahol a vállalkozói ismeretek oktatása kapott 

nagyobb hangsúlyt. Dolgozatom témájából adódóan azonban a vállalkozói készségek fejlesztésére 

helyeztem a hangsúlyt az értékelés során is. Továbbá, mivel a készségek fejlesztése a módszereken 

keresztül valósul meg, így az értékelés során a feladatok milyensége is befolyásolta a pontszámot. A 

gyakorlati oktatással megvalósuló programok esetében 2 pontot adtam, ahol pedig elsősorban 

elméleti anyaggal történik a készségfejlesztés, azon programok esetében 1 ponttal értékeltem a 

programot.  

 A gamification megjelenése a különböző programokban  

A szakirodalmi összefoglalóban is említésre került, hogy a játékosítás során a gyermekek számos 

készsége fejleszthető, amelyek a vállalkozói készségek között is megállnák a helyüket. Mivel a 

gamification egy meglehetősen eredményes módszernek bizonyul, így a megjelenése az egyes 

vállalkozói készségek fejlesztésére irányuló programokban is célravezető lehet. A gamificationt 

tulajdonképpen kiegészítő szempontként tekintem, amely egyfajta ötletként van jelen a szempontok 

között, így 1-es súllyal rendelkezik. Kutatásom során azonban azt tapasztaltam, hogy kevés 

programban van jelen az effajta készségfejlesztés.  
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A PROGRAMOK BEMUTATÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 

Munkám során összesen 58 olyan programot találtam, amely relevánsnak bizonyulhat kutatásom 

során. A programok részletesebb tanulmányozásakor azonban 6 program kizárásra került az 

értékelésből. Ennek oka 4 esetben a program fejlesztési irányultsága volt, amely során nem a 

gyermekek fejlesztésére koncentrált az adott program, hanem pedagógus-, illetve 

intézményfejlesztésre helyezte a hangsúlyt. További 2 esetben pedig nem állt rendelkezésre elegendő 

információ a programról, amely lehetővé tette volna a felállított szempontrendszernek megfelelő 

elemzést. A fennmaradó programok közül összesen 5 óvodai, 40 általános iskolai és 25 középiskolai 

program került elemzésre. Számos esetben előfordult azonban az, hogy egy program több oktatási 

szinten is alkalmazhatónak bizonyult, ezekben az esetekben az összes érintett oktatási szinten 

figyelembe vettem az adott programot.  

5.1.Óvodai programok értékelése 

Kutatásom során az egyik legnehezebb feladatnak az óvodai szinten megvalósuló vállalkozói 

készségek fejlesztésére irányuló programok keresése volt. Azt tapasztaltam, hogy ilyen programból 

sajnos nem túl sok létezik. Azonban kitartó munkámnak köszönhetően sikerült összesen 5 olyan 

programot találnom, amely az óvodába is integrálható. Ezek közül 3 program az általános iskola alsó 

tagozatában is megállná a helyét, míg a többi kettő csak az óvodai készségfejlesztésre alkalmas. Az 

alábbi táblázat összefoglalja a programok szempontrendszer szerinti értékélését és pontozását.  

Program neve Pontszám  

TK Khalifah a 

Kindergarten in Serang 

Programme 

28 

Én és a világ - Mi magunk 

(K-6) program 
26 

Children’s 

Entrepreneurship Week 
26 

Children’s Week of 

Entrepreneurship 
22 

Fiver Challenge 20 

89. táblázat: Óvodai programok értékelése  

Forrás: Saját szerkesztés  
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TK Khalifah Kindergarten’s Programme in Serang  

A legtöbb pontszámot egy indonéziai óvodai program kapta. A program lokális kiterjedése miatt 

csakis a Banten tartománybeli Serang városában található TK Khalifah óvodában valósul meg. Az 

óvoda a dolgozók és a gyerekek szempontjából is viszonylag kis létszámúnak mondható. A gyerekek 

három külön csoportban élik mindennapjaikat az intézmény falain belül.  

Az óvoda céljai között szerepel, hogy ők legyenek az egyik legjobb intézmény Indonéziában, 

továbbá, hogy egy erős, vállalkozói készségekkel rendelkező muszlim generációt neveljenek fel, akik 

képesek lesznek a későbbiekben sikeres vállalkozásokat vezetni, növelne ezzel a gazdasági fejlődést. 

Az alapvető készségek fejlesztésén kívül megjelenik a vállalkozói készségek fejlesztése is, amely 

kiemelt szerepet kap az intézményben. Az óvodai készségfejlesztést természetesen a játékokon 

keresztül a legcélszerűbb demonstrálni, így például megjelennek olyan konstruktív jellegű játékok, 

mint az építkezés, amely során a gyerekek nagy luxus házakat építhetnek, bemutatva nekik ezzel az 

ingatlanépítői karriert. Emellett rendszeresen meglátogatnak egy-egy helyi vállalkozót, akinek 

végigkísérik egy teljes napját. A vállalkozók látogatása mellett, az óvónők rendszeresen 

kirándulásokat szerveznek bankokba is, ahol játékos módon mutatják be a gyerekeknek a pénz 

világát, illetve a bankban dolgozók munkáját.  

Azonban az egyik legizgalmasabb rendezvény, amelyet minden gyermek vár, a Főző Nap (Cooking 

Day) és az azt követő Piac Nap (Market Day). A Főző Nap során a gyerekek ételeket készítenek, 

megismerkednek az alapanyagokkal és a főzéshez szükséges eszközökkel. Az ezt követő Piac Nap 

során egy kisebb szerepjáték kerül megrendezésre az óvodában, ahol a gyerekek bepillanthatnak az 

eladói és a vevői szerepkörökbe. Ezen aktivitások alatt a gyermekek olyan vállalkozói készségekkel 

ismerkedhetnek meg játékos módon, mint a kreativitás, problémamegoldó készség, és a csapatmunka.  

Azért ez a program kapta a legtöbb, 28 pontot az óvodák esetében, mivel az oktatási módszereik 

rendkívül gyakorlatiasnak bizonyulnak, amelyben a gyerekek aktívan részt vesznek és testközelből 

sajátíthatják el a megnevezett vállalkozói készségeket. Ezen felül pedig olyan programról beszélünk, 

amely kerettantervbe illesztett, így lényegében a részvétel kötelező benne, amely során minél több 

gyermek részt vesz a programban.  
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Én és a világ – Mi magunk program 

Az óvodák esetében a második helyen két program is szerepel. Az „Én és a világ – Mi magunk” egy 

magyar program, amely a Junior Achievement Magyarország nevéhez kötődik. A program 

óvodákban, illetve az általános iskola korai éveiben ajánlatos lebonyolítani. A program során a 

gyerekek meseszerű kis történeteken és játékokon keresztül ismerik meg a vállalkozói léttel 

kapcsolatos fogalmakat. A mesék megjelennek továbbá színes, ötletes posztereken is, amelyek 

segítenek abban, hogy az adott tananyag rögzüljön is a gyerekekben. A program kivitelezésében 

vállalati mentorok és előadók segítenek, természetesen a pedagógusok támogatásával. Mivel 

kisgyermekeknek szól a program, így egy-egy program lebonyolítása sikeresebb lehet, ha a 

pedagógus is jelen van és bátorítja, motiválja és segíti a kicsik munkáját. Az óvónő és a tanár, 

valamint a vállalati mentor munkáját egy óravázlat is segíti. A program során a gyerekek aktív 

jelenléte is fontos, hiszen többek között szerepjátékokban és készségfejlesztő feladatokon keresztül 

ismerkednek meg a vállalkozóisággal. A szerepjátékok során lehetőségük nyílik megtapasztalni 

különböző munkaköröket. A feladatok során olyan készségeket szerezhetnek a kicsik, mint például a 

problémamegoldókészség, a csapatmunka, a kreativitás, a felelősségvállalás, a döntéshozatal és a 

célok kitűzésének készsége. 
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4.4 Általános 

iskolai 

programok 

értékelése 

Kutatásom során 40 

általános iskolában 

megvalósuló, 

vállalkozói készségek 

fejlesztésére 

irányuló programot 

találtam. Ezek között 

több olyan is található, 

amely – az előbbiekhez 

hasonlóan – több oktatási 

szinten is megvalósítható. 

3 az óvodai, és 

18 a 

középiskolai oktatásba is beilleszthető. A programok értékelése során az alábbi rangsort állítottam 

fel.  

  

241. ábra: Részletek a Junior Achievement Magyarország „Én és a világ – 

Mi magunk” c. programjának feladataiból  
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90. táblázat: Általános iskolai programok értékelése 

Forrás: Saját szerkesztés  

Program neve Pontszám 

San José De Calasanz School 28 

Gazdasági gyakorlatok 28 

Üzleti gyakorlatok 28 

My First Company: Entrepreneurship by 

Playing 
26 

Howells School 26 

BizWorld Program 26 

JA, it's my business! 25 

Project Edison 24 

Pieter Groen College 24 

Enrepreneurship Skills Certificate 24 

Bi Gnothach Primary Schools Enterprise 

Programme 
24 

Entrepreneurship Clubs 24 

Ukids 24 

Youth Start 24 

Scottish Inverntor's Challenge 22 

Enterprise and Employability Challenge 22 

Lauaxeta School 22 

Hellerup Skole 22 

World Series of Innovation 22 

Children’s Week of Entrepreneurship 22 

ABC of Enterprising 22 

Junior Entrepreneur 22 

You(th)Start Entrepreneurial Challenges 22 

Never too early to learn entrepreneurship 22 

Fiver Challenge 20 

Venture 20 

JAM Camp 20 

CITI Diákvállalkozás program 20 

ENTRUM 20 

Our community - Slovenia 20 

Miniempresa Educativa - Spain 20 

The Circular Economy Challenge 18 

Next Level 18 

BizCamp 18 

Our community -Romania 18 

MORE THAN MONEY 18 

Our Community 16 

Europe and me 16 

Economics for success 16 

Our Community 12 
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San José De Calasanz School Programja 

Az első helyezést érte el a rangosolás során a San José De Calasanz School programja, amely az 

Almería tartománybeli San José város egyik iskolájában valósul meg. A program főként az általános 

iskola felső tagozatának, illetve a középiskola első évfolyamának kerettantervében alkalmazható. A 

pedagógusok kivitelezői szerepben helyezkednek el, vagyis ők bonyolítják le az egész projektet, de 

együttműködnek helyi vállalkozókkal is, akik segítenek abban, hogy a gyerekek testközelből 

tapasztalják meg a vállalkozói létet, továbbá megosztják tapasztalataikat és élményeiket is. Az 

előadások és esettanulmányok mellett gyakorlati feladatok is meg kell oldaniuk a diákoknak. Az 

egyik ilyen feladat egy mini vállalkozás létrehozása és menedzselése. A feladatok során a gyerekek 

olyan válllakozói készségeket sajátíthanak el, mint a kreativiás, az innovációra való hajlam, a 

csapatmunka, továbbá belekóstolhatnak a projektmenedzsmentbe is.  

Junior Achievement Magyarország – Üzleti és gazdasági gyakorlatok  

A Junior Achievement Magyarország kiemelkedő szervezetnek bizonyul a vállalkozói készségek 

fejlesztésének körében hazánkban is. A korábban bemutatott óvodai jó gyakorlatok közé is bekerült 

az egyik programja és az általános iskolába implementálható programok között is magas pontszámot 

ért el az értékelés során két további programja is a szervezetnek. Az üzleti és gazdasági gyakorlatok 

két különböző programot jelent, azonban mivel azonos pontszámot értek el, illetve a szervezet is 

ugyanaz, így együtt elemzem őket. Mindkét projekt országos kiterjedésű, amelynek során bármelyik 

hazai általános iskolában kivitelezhető a tanterv részeként is akár. A tanterv részeként egész tanéves 

időtartamú a program, amelynek ajánlott óraigénye heti 1 tanóra. Ez idő alatt a gyerekek színes és 

kreatív feladatokon keresztül pillanthatnak be a gazdaság és az üzleti élet világába. A program biztosít 

egy munkafüzetet is a diákoknak, amelyben készségfejlesztő feladatokat találnak. Ezen feladatok 

mellett, a gyerekek gyakorlati tudásának elmélyítése érdekében további interaktív feladatok és 

játékok segítik őket a tanulásban. Mindkét említett programban a pedagógus a kivitelezője a 

feladatoknak. A különbség a két program között az, hogy a gazdasági gyakorlatok során a diákok egy 

átfogóbb képet kapnak a gazdaságról, megismerkednek annak alapvető fogalmaival és folyamataival, 

míg az üzleti gyakorlatok során inkább a vállalkozói lét, illetve az üzlet világ kerül a központba. A 

két program során a diákok olyan készségeket tanulhatnak meg, mint az innovációra való hajlam, a 

csapatmunka, a kreativitás, a kritikus gondolkodásmód és a problémamegoldás készsége.  
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242. ábra: Részletek a Junior Achievement Magyarország „Üzleti és Gazdasági Gyakorlatok” c. 

programjának munkafüzet feladataiból  

 

A Junior Achievement (továbbiakban JA) nem csupán hazánkban tevékenykedő szervezet, szerte a 

világon, több országban is megtalálhatjuk őket. Programjaik célja, hogy kézzel fogható és gyakorlati 

tudással ruházzák fel a felnövekvő generációkat, akik képesek lesznek ezáltal a lehetőségeik nagyobb 

fokú kihasználására. A projektekben résztvevő tanárok 95 %-a szerint a diákok, akik részt vesznek a 

JA programjaiban sokkal innovatívabbak és jobban megértik az őket körülvevő világot. 59 

Mivel a JA programjait általánosságban a pedagógusok hajtják végre, így a szervezet 

pedagógusképzéssel is foglalkozik, amely során a vállalkozói készségek oktatásában segítik a tanárok 

munkáját, hogy még eredményesebben tudják átadni a diákjaiknak a tudást.  

  

                                                 
59 https://ejam.hu/csatlakozz/tanar-vagyok/  

https://ejam.hu/csatlakozz/tanar-vagyok/
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A Junior Achievement segít továbbá az általános iskoláknak partnerségi kapcsolatokat is kiépíteni 

vállalatokkal és vállalkozókkal. A partnerségi kapcsolatok előnyösnek bizonyulnak a vállalatok 

szempontjából, hiszen a programban való részvétel láthatóságot biztosít a médiában, részt vehetnek 

akár a jövőbeli munkavállalóik képzésében és fejlesztésében, továbbá a vállalati értékekkel 

megegyező, jól kommunikálható programeredményeket is beépíthetnek a vállalati társadalmi 

felelősségük. 60

 

  

243. ábra: Fotó a Junior Achievement Magyarország Diákvállalkozások Versenye c. rendezvényről 

Forrás: https://kozepsuli.hu/itt-vannak-jovo-sztarvallalkozoi/ 

 

BizWorld Program  

A BizWorld program a világ egyik legelterjedtebb általános iskolai programjának bizonyul. A projekt 

először az Amerikai Egyesült Államokban került bemutatásra az 1990-es években, azóta azonban 

több, mint 84 országban 350 000 gyermek vett benne részt. (Rosendahl Huber, et al., 2014) 

                                                 
60 https://ejam.hu/csatlakozz/ceg-vagyok/  

https://kozepsuli.hu/itt-vannak-jovo-sztarvallalkozoi/
https://ejam.hu/csatlakozz/ceg-vagyok/
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A program 5 tanítási napon keresztül, általában nem egyszerre, hanem 2-4 héten belül valósul meg. 

Az első nap a pedagógus csoportokra bontja az osztályt, a gyerekek pedig egy jelentkezési levéllel 

pályázhatnak a csoportok valamelyikébe, ahol olyan pozíciókat kell betölteni többek közt, mint az 

ügyvezetői, marketing, pénzügyi, termékfejlesztési és eladási igazgatói szerep.  

A kivitelező tanár választja ki a gyerekeket a megfelelő pozíciókra azok jelentkezése, illetve 

képességeinek megfelelően és a továbbiakban csoportban dolgoznak. Az első nap elméleti tudást 

szereznek a diákok a vállalkozásokról, azok piaci környezetben történő operálásáról és szervezeti 

felépítéséről.  

A második nap egy üzleti tervet készítenek a diákok a leendő vállalkozásukról, amely tartalmazza a 

fő tevékenységet (például karkötő, könyvjelző készítés stb.), a vállalkozással kapcsolatos 

információkat (név, logó, szervezeti felépítés stb.). A diákok a program során játékpénzzel, úgy 

nevezett BizEurokkal fizethetnek a különböző alapanyagokért és munkaerőért. A diákok 

rendelkezésére áll egy kis csomag is, amely alapvető alapanyagokat is tartalmaz a termékek 

elkészítéséhez.  

 

 

244. ábra: Rendelkezésre álló eszközök a diákok számára a termékek elkészítéséhez 

Forrás: (Rosendahl Huber, et al., 2014) pp. 79. 
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A harmadik nap a termelésről szól. A diákok elkészítik a tényleges termékeiket, amelyeket előtte 

megfelelően el kell tervezniük, hiszen a termelésre rendelkezésre álló idő 1 óra maximum. Ezután 

kiszámolják a termékek költségét, amely magába foglalja a nyersanyagot, a munkaerőt, a vállalat 

működési költségét (energia, helybérlés) és meghatározzák a termékek árát.  

A negyedik nap során egy marketing kampányt kell készíteniük a gyerekeknek, amely prezentációból, 

illetve magából a reklámozásból áll. Tovább, ezen a napon kerülnek értékesítésre is a „vállalat” 

termékei az alsóbb évfolyamok között, általában egy előre megrendezett kis vásáron.  

A vállalatoknak lehetőségük van bemutatni a prezentációjukat, mint a fő reklám kampányukat a 

vásárlóknak. Minden vásárlónak meghatározott összegű BizEuro áll rendelkezésére, amelyből a 

termékeket meg tudják vásárolni.  

Az ötödik nap a vállalkozások tevékenységének kiértékelése következik. A gyerekek kiszámolják a 

vállalkozásuk profitják és meghatározzák, hogy nyereséges vagy veszteséges tevékenységet 

folytattak-e. Ezután kihirdetésre kerül a program győztes csapata, akik általában egy kis apróságot 

nyernek, amit a programot támogató vállalkozó vagy cég biztosít.  

A program során a pedagógus a kivitelező, azonban több szponzor is részt vesz a gyerekek 

munkájának segítésében. Továbbá a pedagógusok rendelkezésére áll egy segédlet is, amely részletes 

kifejti a program mentét.  

Véleményem szerint ez az egyik leghasznosabb program a gyerekek számára, hiszen játékos módon 

sajátíthatnak el olyan készségeket, mint a kreativitás, innováció, projektmenedzsment, csapatmunka, 

proaktívitás, elemzési készségek és a kritikus gondolkodás.  

4.5 Középiskolai programok értékelése  

A kutatásom harmadik, inkább értintőleges területe a középiskolákban megvalósuló vállalkozói 

készségek fejlesztésére irányuló programok. Azért nevezem érintőleges területnek csupán, mert a 

dolgozatom fő témája a kisgyermekkorban megvalósuló vállalkozói készségek fejlesztése, azonban 

kutatásom során számos olyan programmal találkoztam, amelyek az általános iskolai és középiskolai 

szinten is megvalósíthatónak bizonyulnak, így mindenképpen érdemesnek tartom megemlíteni őket.  

A középiskolai programok szempontrendszer szerinti értékelése során az alábbi rangsort állítottam 

fel.   
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Program neve Pontszám 

San José De Calasanz School 28 

Company Programme 26 

Pieter Groen College 24 

Enrepreneurship Skills Certificate 24 

Entrepreneurship Clubs 24 

Enterprise And Employability Challenge 22 

Lauaxeta School 22 

Hellerup Skole 22 

World Series Of Innovation 22 

Program neve Pontszám 

You(th)Start Entrepreneurial Challenges 22 

Emerging Entrepreneurs Camp 20 

Venture 20 

Jam Camp 20 

CITI Diákvállalkozás Program 20 

Entrum 20 

Our Community - Slovenia 20 

Miniempresa Educativa - Spain 20 

The Circular Economy Challenge 18 

Next Level 18 

Bizcamp 18 

Innovation Camp 18 

School/Banker The Game 18 

Our Community -Romania 18 

More Than Money 18 

Vállalkozói Készségk Oktatása Ausztriában 16 
 

91. táblázat: Középiskolai programok értékelése 

Forrás: Saját szerkesztés 

Company Programme 

A középiskolai programok értékelése során a The Company Program az előkelő második helyezést 

érte el a rangsorban. Ez a program is, hasonlóan az előzőekhez a Junior Achievement nevéhez 

köthető, amely világszerte igyekszik a diákok vállalkozói készségét fejleszteni. A program célja 

elsősorban, hogy utat mutasson a tanulók számára, hogyan tudnak egy üzleti ötletet a valóságba 

ültetni és megvalósítani. A projekt során a diákok számos gyakorlatorientált feladattal találkoznak, 

amely segíti fejleszteni a problémamegoldó készségüket, az innovációra való hajlamukat, a 

kreativitásukat, az idő és kockázat menedzselési képességüket és a csapatmunkában történő 

munkájukat. Továbbá képesek lesznek önállóan a célmeghatározásra és az ehhez történő kitartó 

munka megvalósítására.  
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Fő feladatuk a program során egy mini vállalkozás létrehozása és működtetés egy teljes tanéven 

keresztül. Mindebben a pedagógusok és vállalati önkéntesek vannak segítségükre, akik megosztják 

tapasztalataikat és élményeiket a diákokkal.  

Elsőkörben az ötletek átbeszélése történik, ahol a diákok elmondják, milyen ötleteik vannak a 

vállalkozásindításhoz, illetve a következő körben csatlakoznak a mentorok is, akik segítenek a 

diákoknak kidolgozni az üzleti tervüket. Majd minden csapatnak prototípusokat kell készítenie és 

értékesítenie. Végül a legtöbb profitot szerzett csapat győzedelmeskedik a versenyben.61 

 
245. ábra: A The Company Programme folyamatábrája 

Forrás: https://www.jacocompanyprogram.ca/about 

 

The Company Programme – Ontario, Canada 

Szeretnék bemutatni néhány, a Junior Achievement Ontario Company Programme-jában résztvevő 

diákvállalkozást.  

A diákvállalkozásokat rangsorolják aszerint, hogy vezetői pozícióban helyezkedik-e el egy adott 

szempont szerint. Ilyen szempont lehet például az értékesítés, IT, HR, társadalmi felelősségvállalás, 

marketing, és a pénzügy. Majd ezekben a kategóriákban győzteseket hirdetnek. Minden vállalatnak 

van egy szponzora (általában egy vállalat), aki támogatja és segíti a verseny során. A Junior 

Achievement Ontario Company Programjában az alábbi szponzorok vettek részt.  

  

                                                 
61 http://www.jaeurope.org/education/ja-programmes/44-company-programme.html  

https://www.jacocompanyprogram.ca/about
http://www.jaeurope.org/education/ja-programmes/44-company-programme.html
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246. ábra: A Junior Achievement Ontario Company Programme – jában résztvevő szponzorok 

Forrás: https://www.jacocompanyprogram.ca/ja-companies 

 

Beads for Seeds 

A Beads for Seeds diákvállalkozás célja, hogy elősegítse a környezeti problémákkal történő küzdést. 

A missziójuk, hogy egy élhetőbb jövőt hozzanak létre mindenki számára. Kézzel készített karkötőket 

készítenek és értékesítenek. Minden karkötő árából 20%-ot adományoznak a Tree Canada 

egyesületnek, ami azt jelenti, hogy egy fát ültetnek egy karkötő árából.  

 

247. ábra: A Beads for Seeds diákvállalkozás és munkája 

Forrás: https://www.jacocompanyprogram.ca/ja-companies 

 

A diákvállalkozás összesen 3120 $ profitot szerzett és elnyerte az Év vállalkozása címet a 

hagyományos vállalkozások kategóriájában. A csapat elmondása szerint a legjobb dolog, amit 

tanultak a verseny alatt a csapatmunka és a kommunikáció volt. Megtanulták, hogy hatékony 

kommunikációval hatékony csapatmunkát tudnak létrehozni, ami megkönnyíti a munkát.  

  

https://www.jacocompanyprogram.ca/ja-companies
https://www.jacocompanyprogram.ca/ja-companies
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JOT’M 

A JOT’M diákvállalkozás terméke a Serenity 30 napos naptár, aminek segítségével az embereke 

megtalálhatják a belső békéjüket. A napló segít rendszerezni az embereket gondolatai és érzéseit. A 

JOT’M diákvállalkozás rendkívül lelkes és határozott azzal kapcsolatban, hogy szeretnének változást 

hozni a társadalomban, így a bevételük egy részét a mentális betegségekkel küzdők részére ajánlották 

fel a CAMH Foundation-nak.  

 

248. ábra: A JOT’M diákvállakozás és munkája 

Forrás: https://www.jacocompanyprogram.ca/ja-companies 

 

A diákvállalkozás összesen 1300 $- nyi megmaradó profitot szerzett és 200 $-t adományozott a 

CAMH Foundation részére.  

A csapat elmondása szerint a legjobb dolog a versenyben az volt, hogy megtanulták hogyan 

maradjanak kitartóak a munkájukkal kapcsolatban, illetve hogy megtanulták hogyan birkózzanak 

meg az eléjük gördülő akadályokkal a munka során. Továbbá megtanulták azt is, hogyan osszák be 

az idejüket hatékonyabb módon a feladatdelegáció segítségével. A türelmük és kitartásuk pedig 

meghozta a gyümölcsét, hiszen jóval több naplót adtak el, mint a kezdetekben gondolták volna.  

  

https://www.jacocompanyprogram.ca/ja-companies
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A PROGRAMOK ÉS A GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓI INDEX KAPCSOLATÁNAK ELEMZÉSE 

Az előző fejezetben már kifejtettem, hogy az egyes programokat egy általam meghatározott 

szempontrendszer szerint minősítettem, amelynek köszönhetően minden program egy 

összpontszámot kapott. Ezután megvizsgáltam, hogy a különböző programok mely országokban 

operálnak és igyekeztem kapcsolatot keresni az ország Globális Vállalkozói Indexe, illetve az adott 

országban operáló programok között. Ezt korreláció- és regresszióvizsgálattal végeztem és az alábbi 

következtetéseket vontam le.  

6.1 Országok átlagpontjainak meghatározási módszere 

Több ország esetében is előfordult, hogy nem csupán egy programmal rendelkezett, így ahhoz, hogy 

megfelelően tudjam elemezni az országot, átlagoltam az adott országban operáló programok 

összepontszámát. Kutatásom során összesen 28 országban találtam a vállalkozói készségek 

fejlesztésére irányuló programot valamely oktatási szinten. 6 országot ki kellett zárnom az 

értékelésből, hiszen ahol csupán egy program működik, ott nincs mit átlagolni és eltorzították volna 

a későbbi értékelésem. További 4 ország esetében pedig nem állt rendelkezésre megfelelő adat az 

ország Globális Vállalkozói Indexéről, így összesen 18 országot átlagpontszámát számoltam ki az ott 

operáló programok szerint. Így az alábbi eredmények születtek:  
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Országok 
Átlag 

pontszám 

Dánia 21,3 

USA 21 

Írország 20,85714286 

Svédország 20,83333333 

Ausztria 20,77777778 

Szlovénia 20,57142857 

Spanyolország 20,57142857 

Finnország 20,5 

Hollandia 20,33333333 

UK 20,22222222 

Norvégia 20 

Portugália 19,83333333 

Németország 19,66666667 

Magyarország 19,42857143 

Csehország 19,2 

Horvátország 19,2 

Görögország 18,25 

Románia 16 
 

92. táblázat: Az országokban operáló programok átlagpontszámai 

Forrás: Saját szerkesztés 

6.2 Globális Vállalkozói Index (GEI)  

A Globális Vállalkozói Index a gazdasági fejlődés és a vállalkozás közötti kapcsolatot hivatott 

megmutatni. A módszer Szerb László és Zoltan J. Acs nevéhez köthető. A GEI mutatószám a 

vállalkozói attitűdök, a vállalkozói aktivitás és a vállalkozói aspirációk kombinációjaként határozható 

meg. A vállalkozói attitűdök egy ország vállalkozásokkal kapcsolatos attitűdjét mutatja meg, amely 

magában foglal olyan vállalkozói készségeket is, mint a lehetőség meglátásának képessége, a 

kockázatmenedzsment, illetve számos egyéb más készséget, amelyek arra hajlamosíthatják az egyént, 

hogy vállalkozóvá váljon. A vállalkozói aktivitás az újonnan létrejött vállalkozások számát mutatja 

meg. A vállalkozói aspiráció pedig a vállalkozók azon törekvéseit jelenti, amelyek az innovációra 

irányulnak, például egy új termék bevezetése, új technológiák alkalmazása vagy a növekedés (Szerb 

& Acs, 2010).  
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Szerb és Acs (2010) meghatározta számos ország GEI indexét, amelyet az alábbi táblázat foglal össze:  

 

 

 

249. ábra: Az országok Globális Vállalkozói Index (GEI) szerinti sorrendje 

Forrás: (Szerb & Acs, 2010) 

 

6.3 Kapcsolatvizsgálat  

Elemzésem során a programok összpontszámának segítségével meghatároztam az országok 

összpontszámát is, amelyet összevetettem Szerb és Acs (2010) által meghatározott, az adott országok 

Globális Vállalkozói Indexeivel. Az elemzéshez először egy korrelációs vizsgálatot végeztem el, 

majd ezt követően a regresszió segítségével is megvizsgáltam a kapcsolatot a két változó között.  

6.3.1. Korrelációs vizsgálat  

Az adatok kapcsolatának vizsgálata (korreláció) SPSS 26.0 alkalmazásával történt.  
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A korrelációs vizsgálat során a Globális Vállalkozói Indexet definiáltam függő, az országok 

programjainak átlagát pedig független változónak. Mivel mindkét változó esetében mennyiségi 

paraméterekről beszélhetünk, így a Pearson-féle módszer segítségével határoztam meg a két változó 

korrelációs együtthatóját (r). A korrelációs együttható megmutatja a két változó közötti kapcsolat 

erősségét és irányát. A változók közti kapcsolat irányát az együttható előjele, míg a szorosságát a 

felvett értéke mutatja be (Molnár, 2015).  

A Pearson-féle vizsgálat során a korrelációs együttható (r) értéke a +1 és a -1 közötti tartományban 

helyezkedik el. A pozitív előjelű együttható esetén elmondhatjuk, hogy a két változó között 

megegyező irányú kapcsolat van, míg negatív előjel esetén fordított irányú kapcsolatról beszélhetünk. 

Amennyiben az együttható értéke abszolút értékben véve 1-hez közeli, úgy erős kapcsolatról, 0-hoz 

közeli érték esetén pedig a kapcsolat hiányáról beszélhetünk.  

A vizsgálatom során a korrelációs együttható 0,782 –es értéket vett fel, amelyet az alábbi ábra mutat 

be.  

 

 

 

250. ábra: A Pearson-féle korrelációs együttható által vizsgált kapcsolat az országok átlagpontszáma és 

a GEI indexük között 

Forrás: Saját szerkesztés  
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 (Barna, et al., 2006) az alábbiak szerint határozták meg a kapcsolat szorosságára irányuló 

intervallumokat:  

 0,0 < │r│<  0,4  laza kapcsolat, vagy nincs kapcsolat 

 0,41 ≤ │r│< 0,7  közepes kapcsolat,  

 0,71 ≤ │r│< 0,9  erős kapcsolat,  

 0,91 ≤ │r│≤ 1  nagyon erős kapcsolat van a változók között.  

Esetemben a korrelációs együttható 0,782-es értéket vett fel, amely alapján elmondhatjuk, hogy az 

országok programok szerinti átlagpontszáma és a Globális Vállalkozói Indexük között pozitív irányú 

és erős kapcsolat áll fenn.  

Az alábbi szórásdiagram szemlélteti a korrelációs vizsgálat elvégzésekor kapott eredményt. A 

pontfelhő alakjából és elhelyezkedéséből is következtethetünk a változók közötti kapcsolatra, amely 

jelen esetben egyértelműen bemutatja a pozitív, illetve erős kapcsolat meglétét.  

 

251. ábra: Szórásdiagram a korrelációs vizsgálat eredményéről 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Regresszió 

A regressziós vizsgálat célja szintén a két vagy több változó közötti függvénykapcsolatának 

meghatározása és feltárása úgy, hogy számított és a mért érték közötti eltérés a lehető legkisebb 

legyen. Az eltérések mértékét többféle módon meg lehet adni, de a leggyakrabban használt módszer 

a négyzetes hibák összegének módszere. A vizsgált változók közötti kapcsolat lehet lineáris vagy 

nem lineáris.  

Regressziós elemzésem során továbbra is a függő változónak a Globális Vállalkozói Indexet, a 

független változónak pedig az országok programjainak átlagát választottam. A modellezés során az 

alábbi eredményeket kaptam:  

 
252. ábra: A regressziós vizsgálat során kapott eredmények 

Forrás: Saját szerkesztés  

 

A táblázatban szereplő R értéke a korrelációs együtthatóval egyenlő. Az R Square érték, amelyet 

determinációs együtthatónak nevezünk, a korrelációs együttható négyzete. A determinációs 

együttható megmutatja, hogy változók hány %-ban magyarázzák egymást. Jelen esetben a független 

változó, vagyis az országok programjainak pontszámainak átlaga 61,1% -ban magyarázza a függő 

változót, vagyis a Globális Vállalkozói Indexet.  

Az Std. Error of the Estimate a becslés standard hibáját jelenti, ami jelen esetben 0,09225. Minél 

kisebb ez az érték, annál eredményesebbnek bizonyul a vizsgálat.  

Az ANOVA táblázat variancia elemzésre szolgál. Megmutatja a regressziós egyenes által 

magyarázott (0,214) és nem magyarázott (0,136) szórásnégyzetet. Továbbá bemutatja az F-próba 

szignifikanciáját is, amelynek értéke kisebb, mint 0,05, tehát van kapcsolat a két változó között.  
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253. ábra: A két változó közötti variancia elemzés 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az alábbi táblázatban szereplő értékek segítségével a regressziós egyenes képletét tudjuk meg. A 

táblázat első oszlopában szereplő értékek mutatják meg a paramétereket és az alsó értékből 

következtethetünk az egyenes meredekségére. Megtudjuk továbbá, hogy a t-próba szerinti 

szignifikancia szint szintén kisebb, mint 0,05, tehát az országok programpontszámainak átlaga 

befolyásoló hatással van a Globális Vállalkozói Indexre.  

 
254. ábra: A regressziós egyenes képletének felírásához szükséges adatok  

Forrás: Saját szerkesztés 
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A reziduálisokat az alábbi táblázat mutatja be. Ezek a regressziós egyenes és a mért értékek 

eltéréseinek mértékét határozzák meg, amelyből következtethetünk a normális eloszlás meglétére.  

 
255. ábra: A reziduálisok bemutató táblázat  

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A hisztogram segítségével pedig megtudhatjuk, hogy a reziduálisok normálisan oszlanak-e el, vagy 

sem. Elemzésem során, az alacsony mintaszáma (n=18) miatt, az alábbi normál eloszlásúnak 

nevezhető hisztogramot kaptam.  

 
256. ábra: Normáleloszlás vizsgálata hisztogram segítségével  

Forrás: Saját szerkesztés 
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Az alábbi ábra bemutatja a regressziós egyenest, vagyis, hogy mennyire illeszkedik az egyenes a 

ponthalmazra.  

 
257. ábra: A regressziós egyenes illeszkedése a ponthalmazra 

Forrás: Saját szerkesztés   

 

Összegzésképpen elmondható, hogy erős, pozitív irányú kapcsolat áll fenn az egyes országokban 

működő, vállalkozói készségekre irányuló programok és az országban tapasztalható vállalkozói 

aktivitás között.  
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ÖSSZEGZÉS  

A vállalkozói készségek fejlesztése egyre kiemeltebb szerephez jut szerte a világon. Dolgozatom 

céljaként definiáltam annak a bemutatását, hogy van kapcsolat egy adott országban futó, a vállalkozói 

készségek fejlesztésére irányuló programok és az adott ország vállalkozói aktivitása között.  

Kutatásom zárásaként szeretném kiemelni az eredményeimet, amelyek úgy gondolom, hogy az összes 

általam megfogalmazott kérdésre maradéktalanul választ adtak.  

Úgy gondolom, hogy a vállalkozói készségek tanulható tulajdonságoknak bizonyulnak, amelyek 

fejlesztése kiemelt szereppel rendelkezik. Konzekvens fejlesztésével nagyobb mértékű vállalkozói 

aktivitás érhető el, amely hozzájárul a gazdasági fejlődéshez is.  

Kvantitatív elemzésem során sikerült számszerű adatokkal igazolnom az általam felállított 

hipotézisek mindegyikét. A munkám során felállított szempontrendszerem, illetve az általa történő 

értékelésem hitelesnek bizonyul a tekintetben, hogy alátámasztja a vállalkozói aktivitással 

kapcsolatos adatokat, miszerint minél több vállalkozói készségfejlesztésre irányuló program működik 

egy országban, annál nagyobb az adott ország vállalkozói aktivitása.  

Eredményeim lehetőséget biztosítanak további kutatások lebonyolítására is az adott témában, illetve 

lehetőséget adnak arra, hogy a jövőben megtervezésre kerülő, vállalkozói készségekre irányuló 

programok során melyek azok a szempontok, amelyeket érdemes lehet figyelembe venni.  
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JAVASLATOK  

Ahogy az összegzés során is megemlítettem, kutatásom lehetőséget biztosít arra, hogy a továbbiakban 

induló, a vállalkozói készségek fejlesztésére irányuló programok során mely szempontok 

bizonyulhatnak relevánsnak a programok sikerességének tekintetében. Az alábbiakban szeretném 

megfogalmazni az erre irányuló javaslataimat, a kutatásom során tapasztaltakra alapozva.  

A programok elemzése során egy 9 pontból álló szempontrendszert alakítottam ki. E 

szempontrendszer legrelevánsabb elemeiként a kerettantervbe való integráltságot, az oktatók és 

tanárok szerepét a programban, a program időtartamát és módszereit, illetve a partnerségi kapcsolatok 

meglétét tartom.  

A kerettantervbe való integráltságot lényeges elemnek tartom az opcionálisan válaszható 

foglalkozásokkal és programokkal szemben, hiszen amennyiben egy program a kerettanterv részeként 

jelenik meg, úgy a program által elért gyerekek és diákok száma maximális lehet. Egy szabadon 

választható foglalkozás esetében azok a diákok vennének részt a programban, akik érdeklődését 

valamilyen módon felkeltette, amely sok esetben nem jelent túl nagyszámú résztvevőt. A kerettanterv 

részeként azonban elérhetjük, hogy olyan gyerekek is részt vegyenek a programban, akiknek elsőre 

nem keltette fel az érdeklődését, azonban a színes feladatok és társaik jelenléte motiváló hatással 

lenne számukra.  

Itt megjelenhet egy másik szempont is, amely a program időtartamára irányul. Véleményem szerint 

minél hosszabb egy program, annál eredményesebb lehet. A kerettanterv részét képező program 10 

hónapig is tarthat, amely már ideálisnak mondható a megfelelő készségfejlesztés szempontjából.  
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Kulcsfontosságú szempontnak tartom az oktatók és tanárok jelenlétét a programban. Mivel 

elsősorban az óvodai és általános iskola készségfejlesztésről beszélünk, amelynek főszereplői 

kisgyermekek, a tanítói és pedagógusi támogatás elengedhetetlennek bizonyul. Azonban úgy vélem, 

hogy a pedagógusoknak is szüksége van némi támogatásra, amelyet a legjobban egy mentor 

segítségével kaphatnak meg. Egy-egy program lebonyolítása során azt tartom ezért a legjobb 

megoldásnak, ha egy pedagógus és egy vállalati mentor vagy tanácsadó is jelent van, hiszen a 

pedagógus képes a gyerekeket megfelelőképpen motiválni és támogatni, míg a vállalti mentor a 

szakmai tudás biztosításáért felelős. Itt megjelenik a partnerségi kapcsolatok megléte is, amely 

szintén fontos, hiszen minél több vállalkozóval találkoznak a diákok, annál több, a válóéletből 

származó gyakorlati tapasztalatot halhatnak, amelyek pozitívan befolyásolhatják attitűdjüket a 

vállalkozói léttel kapcsolatban.  

A program módszereivel kapcsolatban a meglátásom az lenne, hogy minél gyakorlatiasabb egy 

program, annál eredményeseb, hiszen a gyerekek figyelme könnyen elkalandozik csupán néhány perc 

elméleti anyag meghallgatása során. A szerepjátékok, projektek, csapatmunkák és további gyakorlati 

feladatok során pedig észre sem veszik, hogy a tanulnak. A Gamification szempontját kiegészítő 

szempontként jelöltem meg, azonban úgy gondolom, hogy fontos lenne nagyobb mértékben 

beintegrálni a vállalkozói készségek fejlesztésére irányuló programokba. Főként az óvodai és az 

általános iskola alsó tagozatában lenne nagy jelentősége, ahol a gyerekek érdeklődése jobban 

leköthetőnek bizonyul a mesés, játékos feladatokon keresztül. 

Ugyanakkor, bár a szempontrendszeremben nem szerepelt, további releváns elem lehet a digitalizáció 

jelenléte az egyes programok feladatai során. Ahogy korábban is említettem, napjainkban a Z és Alfa 

generáció tagjai azok, akik az óvodai és általános iskolai oktatásban részt vesznek. E két generáció 

életében az Internet, illetve a digitális technikák már elengedhetetlennek bizonyulnak, így a 

figyelmük is jobban leköthető olyan feladatokkal, amelyek esetében valamilyen okoseszközt kell 

használniuk.  

Remélem kutatási eredményeim és javaslataim hasznosnak bizonyulnak és további kutatások 

kiindulópontjaként szolgálhat.  
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Bevezetés 

Kompország – így jellemezte Ady Endre Magyarországot az Ismeretlen Korvin-kódex margójára c. 

írásában. Ebben arról ír, hogy hazánk Kelet és Nyugat között ide-odasodródik, nem találja igazán a 

helyét egyik oldalon sem. Jobbnak érezné, ha komp- helyett hídország lennénk: állandó közvetítő, 

amely itt is, ott is tud érvényesülni. Úgy gondolom, ezt a gondolatot kiterjeszthetjük Kelet-Nyugatról 

Észak-Délre is. Ma egy összekapcsolódó világban élünk, ahol a sokrétű kapcsolatok felértékelődtek. 

A hídország fogalmat értelmezhetjük Kelet-Közép-Európa szintjén is. Csehország, Lengyelország, 

Magyarország és Szlovákia történelme és földrajzi elhelyezkedés kapcsán is sok jellemzőjében 

hasonlít. Az idők folyamán többször is egy országcsoportba, azonos érdekterületbe tartoztunk. Amit 

talán ma a leginkább érezhetünk közös tulajdonságként, az a még mindig észrevehető poszt-

kommunista örökség. De emellett egy jóval pozitívabb jelenséget is meg kell említsünk: a Visegrádi 

csoportként ismert együttműködést. 

A rendszerváltást követően ezek az országok nem egymástól minél jobban eltávolodni, hanem inkább 

összefogni igyekeztek. Mivel kis területű, viszonylag kevés saját természeti erőforrással rendelkező 

államok vagyunk, szükségünk van a minél sokrétűbb, jó kapcsolatokra más országokkal. Ennek egy 

mércéje lehet a gazdasági, kereskedelmi hálózatunk. Választ szeretnék kapni arra a kérdésre, hogy 

kik a legfontosabb üzleti partnereink? Pontosan mi érkezik tőlük a visegrádi országokba, és mi mit 

szállítunk nekik? Mennyire függ a kereskedelmünk a globális termelési folyamatoktól, azok 

trendjeitől? Mivel kapcsolódunk be a globális értékteremtő láncba? 

Mindezek alapján világosabbá vállhat, hogy mi a visegrádi országok szerepe a világgazdasági 

életben, és hogy ma milyen tényezők kötnek minket össze. Kiderül, hogy a geopolitikai helyzetünkön 

kívül milyen érdekeink közösek, és van-e ma is értelme és haszna az összefogásnak, ennek a speciális 

integrációnak egy jóval nagyobb integráción, az Európai Unión belül. A dolgozat eredményeiből 

szeretnék következtetni arra is, hogy milyen jövője lehet szűkebb térségünknek. 
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1. A nemzetközi regionális integrációk 

Az integráció jelentése összeolvadás, egyesülés. Megfigyelhetjük, hogy az integráció az emberi 

történelemmel együtt jár, így jutottunk el az elszigetelt törzsektől a mai globalizált, minden mindennel 

összefüggő világunkig. Ebből az következik, hogy az integrációt különböző területeken 

vizsgálhatjuk, például társadalmilag, politikailag, gazdaságilag. Nemzetközi integráció alatt azonban 

elsősorban a kereskedelmi-gazdasági együttműködést, egyesülést kell értenünk (Tóth, 2014). A 

nemzetközi integrációnak 5 ismérvét különböztethetjük meg Palánkai Tibor szerint (in (Sipőcz, 

2008)): 

 történelmi folyamat 

 komplex, szerves folyamat 

 demokratikus folyamat 

 többszintű 

 egyszerre fogható fel folyamatnak és állapotnak 

A történelmiség a fentebb említett példával bizonyítható: ahogy haladunk előre az időben, annál 

jellemzőbb, hogy elkülönülés helyett inkább egymás felé nyitnak a nemzetek, a nemzetgazdaságok. 

A nemzetközi integrációk mikroszinten és makroszinten is megfigyelhetőek, melyek között van 

átjárás. A mikro, azaz a vállalati szintről erős motiváció mutatkozik az internacionális 

együttműködések iránt. A transznacionális vállalatok (TNC-k) működését ezek a megegyezések 

segítik, illetve a TNC-k jelenléte is segíti a megegyezések létrejöttét. Így hat a mikroszféra a 

makroszintre, azaz a nemzeti, nemzetközi regionális és a globális integrációkra (Tóth, 2014).  

A nemzetközi integráció egyszerre folyamat és állapot. Utóbbi esetben azt a helyzetet kell 

elképzelnünk, amelyben a nemzeti gazdasági egységeket nem határolják el egymástól az 

államhatárok, működésük összekapcsolódik, és ez kihat a tagállamok gazdasági fejlődésére, 

szerkezetére, teljesítményére. Ha folyamatként értelmezzük a nemzetközi integrációt, akkor az 

újratermelési folyamatok nemzetközi megvalósulásáról beszélünk. Az ezt akadályozó tényezők 

fokozatosan szűnnek meg, ehhez egyre hatékonyabban működő intézményrendszer épül ki (Tóth, 

2014).   

A nemzetközi integráció megjelenik a társadalomban, a gazdaságban, a kulturális életben, sőt a 

politikában is. Emiatt mondhatjuk, hogy szerves része a nemzetek, az emberek életének. Ebből a 

szempontból összefügg a globalizáció jelenségével is, amely szintén megjelenik az élet minden 

szférájában. Bhagwati (2004) egyenesen az állítja, hogy a globalizáció maga az integráció, mivel a 

világban lévő korlátok megszűnéséről szól mindkét definíció [in (Halmai & Elekes, 2017)]. Az 
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összefüggés minden bizonnyal létezik közöttük, végeredményük pedig egy fejlettebb, magasabb 

rendű, hatékonyabb működésű organizmus létrejötte (Halmai & Elekes, 2017). 

Végül azt is ki kell emelni, hogy a nemzetközi integráció egy demokratikus folyamat.  Önkéntes 

alapon történik, és az európai szabadság és egyenlőség eszméiből indul ki (Sipőcz, 2008). 

Az integráció az adott területet társadalmi és gazdasági szálakkal köti össze. De pontosan hogyan 

alakul ki ez az új egység? Ennek kapcsán fontos megismerni a regionalizálódás fogalmát. A 

regionalizálódás egy hosszabb időszakon átívelő, homogenizáló folyamat, aminek az alapja lehet a 

földrajzi elhelyezkedés, a történelmi múlt, a hasonló társadalmi szerkezet. Ez egy összetartó, 

kapcsolatépítő jelenség. Amíg a regionalizálódás összefogja a területet, a regionalizmus elkülöníti azt 

az őt körülvevő térségtől. Ez a fogalom az önmagát megkülönböztető, önállósodni kívánó egység 

létrejöttét jelöli. Az integráció a két jelenség, a regionalizálódás és a regionalizmus együttes 

eredménye (Tóth, 2014). 

Példaként említhetjük a Visegrádi csoportot is. A tagországok rengeteg közös tulajdonsággal 

rendelkeznek. Földrajzi elhelyezkedésük szerint Közép-Európában találhatóak, ami történelmi 

múltjuk hasonlóságaira is magyarázatot ad. Geopolitikai szempontból mindannyian afféle 

határterületi szerepet töltöttek be Kelet és Nyugat között, a visegrádi területegység kulturális 

választóvonalként is felfogható. A társadalmi struktúra, a gazdasági adottságok is hasonlóak. 

Mindezek a regionalizálódás folyamatát alapozzák meg. A visegrádi négyek egy magasabb szintű 

integráción, az Európai Unión belül található. Azonban európaiságának hangsúlyozása mellett a 

csoport önmagát külön egységként is definiálja (258. ábra). Ez a regionalizmus jelensége. 

Mi motiválja az integrációk létrejöttét? Megemlíthetjük a történelmi-kulturális emlékek összetartó 

erejét, a biztonságra való törekvést, a politikai-katonai erőviszonyok megerősítését (ilyen alapon jött 

258. ábra A Visegrádi csoport az Európai Unión belül. Forrás: mapchart szoftver segítségével 

saját szerkesztés. 
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létre a NATO is), ám a nemzetközi integrációk elsődleges mozgatórugója legtöbbször a 

gazdaságosság. A technológiai fejlődés eredményeképpen például a megnőttek az optimális 

üzemméretek. Márpedig az optimális nagyság olyan méretgazdaságossági előnyöket biztosít, 

amellyel egységnyi erőforrással több outputot termelhetünk, illetve csökkenthetjük az egységnyi 

költséget. Mindehhez szélesebb piac is szükséges, ami túlnő a nemzeti szinten (Tóth, 2014). Az 

értékteremtés ma már nemzetközileg valósul meg. 

A kutatás-fejlesztés költségei sok esetben olyan magasak, hogy a nemzetek egyedül meg sem tudnák 

valósítani őket. Ez nagy szerepet játszott például az Európai Atomenergia Közösség létrehozásában, 

hiszen akkoriban a különálló európai országok nem bírták volna felvenni a versenyt a kor 

szuperhatalmaival (Halmai, 2006). Mindez azonban ma sincsen másképp. 

Azt is megállapíthatjuk, hogy a nyitott, integrációra hajlandó, szomszédos országok, amennyiben 

gazdasági szintjük nem tér el jelentősen, az együttműködésből profitálnak, gazdaságuk gyorsabban 

növekszik. Az alacsony fejlettségű régiók egymást segítik, a köztük lévő pl. vámuniók kölcsönösen 

előnyösek (Tóth, 2014).  Az előnyösség igaz akkor is, ha egy kevésbé fejlett országot „felhúz” egy 

nála jobb helyzetben lévő nemzet (Vamvakidis, 1998). Ez utóbbi esetben a gyengébb ország célja a 

működőtőke bevonzása, valamint a technológiatranszfer, amik - helyesen alkalmazva – növekedést 

idéznek elő (Szigetvári, 2002).  

A kereskedelem a résztvevő országok között megnő. Ez egyrészt jövedelemnövekedést vált ki, mivel 

a hazai termelés egyes területeit kiváltja az import, míg máshol áttérhetünk az exportpiacra. Azonban 

jövedelemcsökkenés is várható, ha a kifelé alkalmazott vámok túl magasak, és a 3. országok olcsóbb 

termékei helyett a résztvevő államokban egymás, a valóságban drágább termékeit kell megvenniük. 

Ezt el lehet kerülni, amennyiben a kifelé alkalmazott vám mértéke párhuzamosan csökken a belső 

vámleépítéssel (Szigetvári, 2002). 

Az integrációs formákat számos tudós különbözőképpen definiálta. A legelfogadottabb rendszer 

Balassa Béla nevéhez fűződik (Halmai & Elekes, 2017), aki hat szintre osztotta az integrációk 

fokozatait (Szigetvári, 2002): 

1. szabadkereskedelmi övezet: két vagy több ország egymás közt a kereskedelmet liberalizálja, 

azonban 3. országokkal szemben önálló kereskedelempolitikát folytatnak. Példa: Európai 

Szabadkereskedelmi Társulás, EFTA. 

2. vámunió: a résztvevők között a kereskedelem liberalizált, az övezeten kívüli országokkal 

szemben egységes vámot szabnak meg, közös külső kereskedelempolitikájuk van. Példa: 

Európai Unió (EU) – Törökország vámunió. 
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3. közös piac: a vámunión felül megvalósul a négy alapszabadság, azaz az áruk, a szolgáltatások, 

a tőke és a munkaerő szabad áramlása. A vám- és mennyiségi jellegű korlátokat nem bontják 

le teljeskörűen. Példa: Európai Gazdasági Közösség (EU elődje). 

4. egységes piac: a négy alapszabadság megvalósul oly módon, hogy a nem vámjellegű 

akadályokat teljeskörűen lebontják. Megszűnnek a technikai (pl. szabványok), a fizikai (pl. 

határellenőrzés) és a pénzügyi (pl. adózási szabályok) akadályok. Példa: Európai Unió. 

5. gazdasági unió: az egységes piacon felül a résztvevők közös gazdaságpolitikát is folytatnak. 

Példa: Európai Unió. 

6. teljes gazdasági integráció vagy politikai unió: a politikai intézményrendszer egységesítése is 

megtörténik. Néhány kutató szerint ezen a szinten megszűnnek a nemzeti határok is. Az 

Európai Unió ennek egyes elemeit mutatja ugyan, de a teljes gazdasági integráció még nem 

valósult meg sehol a világon. 

A Balassa-féle 6 szinten kívül is léteznek azonban integrációs formák. Nulladik számú regionális 

integrációnak tekinthetjük a preferenciális megállapodást (Szigetvári, 2002). Ekkor a résztvevők 

kereskedelmi kedvezményeket nyújtanak egymásnak. Az Európai Unió és a Karibi-térség országai 

között ilyen megegyezés áll fenn, amit a 2000-ben aláírt Cotonoui Megállapodás garantál (Tvevad, 

2019). A monetáris uniót a gazdasági unió és a teljes gazdasági integráció közé illeszthetjük be, illetve 

van, aki szerint a gazdasági unión belül valósul meg. A monetáris unió esetén a tagországok közös 

pénznemet vezetnek be, monetáris és árfolyampolitikájuk egységesítésre kerül (Tóth, 2014). Ez 

egyelőre csak az Európai Unión belül valósult meg az euró bevezetésével, azonban a monetáris 

uniónak nem résztvevője minden európai uniós tagország. Gyenge integrációs forma a regionális 

konzultatív szerv. A tagországok általában nem szomszédok, a köztük lévő kapcsolat 

megbeszélésekre, közös projektekre korlátozódik. Egymást nem utasíthatják, nem kötelezhetik, csak 

ajánlásokat tehetnek a találkozókon, melyeken az államok vezetői vesznek részt. 

Intézményrendszerrel ezek a szervek jellemzően nem rendelkeznek. Jó példa erre az APEC, az Ázsiai 

és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (Tóth, 2014). Bár gazdaságilag feltörekvő országokat 

tömörít, és a térséget tartják a 21. század új gazdasági központjának, maga az összefogás 

tulajdonképpen csak egy közös fórum. 

2. A visegrádi négyek  

A visegrádi négyek egy speciális regionális integráció. Tekinthető regionális konzultatív szervnek, 

mivel gyakorlatilag nem rendelkezik intézményrendszerrel. Az irányítás forgórendszerben működik, 

a tagországok éves váltásban töltik be az elnökségi szerepet. Azonban mégsem mondhatjuk, hogy 
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csupán konzultációra korlátozódik az együttműködés. A csoport egyfajta érdekképviseleti társulás is 

(Törő, et al., 2014), a tagok egyeztetnek egymással, és harmadik felekkel gyakran tárgyalnak együtt.  

Intézményjellegű része a Visegrádi csoport szervezetének a pozsonyi székhelyű Visegrád Alap. 2000-

ben alapították, elsősorban a térségen belüli határon átnyúló projektek, ösztöndíjak, művészeti 

tevékenységek finanszírozására, de a Nyugat-Balkánra és a Keleti Partnerség program résztvevőire 

is kiterjesztette támogatói „hatósugarát”. Az Alapot elsősorban a négy alapító ország látja el a 

szükséges pénzügyi eszközökkel, azonban vannak más donorországok is, például Kanada, 

Németország vagy Dél-Korea (International Visegrad Fund, 2020). A Visegrád Alap tekinthető az 

egyetlen, titkársággal és székhellyel rendelkező intézménynek, amely a Visegrádi csoporthoz köthető.  

2.1 A Visegrádi csoport története 

Közép-Európa országai, a mai Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia viharos 

történelmi múlttal rendelkeznek. Nem csak külső ellenségek, hanem egymás közti, belső konfliktusok 

is nehezítették az országok kapcsolatait. A bizonytalanság és a kölcsönös gyanakvás ellenére sokszor 

döntöttek az együttműködés mellett, hiszen hasonló geopolitikai helyzetükből adódóan érdekeiket 

könnyebben érvényesíthették együtt. Ennek kiemelt példája az 1335-ös visegrádi királytalálkozó 

(Rácz, 2009). Diplomáciai sikerei közé tartozik a cseh-lengyel területi és örökösödési viták 

rendezése; egy katonai-politikai szövetség, amely elsősorban az osztrák Habsburg-dinasztia ellen 

irányult; és egy gazdasági megegyezés, aminek értelmében a fő kereskedelmi útvonalak elkerülhették 

Bécset. Ez azért volt fontos, mert Bécs árumegállító joga következtében magas vámot vetett ki 

minden áthaladó árura, azonban miután a mai Szlovákia területére átterelték a kereskedelmet, ezt el 

tudták kerülni. 

Látható, hogy a 14. századi kongresszus számos eredményt felmutathat. Különböző területeket 

érintett a megegyezés, és ezek mindegyikén sikereket értek el, a felek kölcsönös megelégedésére. 

Nem véletlen, hogy több mint 600 év múlva is éreztette hatását. A 20. században megismétlődött a 

történelem, és újra megrendezték a visegrádi „királytalálkozót” (pontosabban miniszterelnök-

találkozót).  

A Visegrádi csoport 1991. február 15-én alapult meg, a Visegrádi Nyilatkozat aláírásával (Visegrádi 

Nyilatkozat, 1991). Volt azonban egy 0. lépés is, a pozsonyi találkozó. Ez 1990 áprilisában, a 

csehszlovák elnök, Vaclav Havel kezdeményezésére történt, és nem csupán Lengyelország és 

Magyarország, hanem Olaszország és Jugoszlávia is meghívott volt. Habár a konferenciát általában 

kudarcként értékelik, később a szlovákok gyakran hivatkoztak rá, mint a visegrádi találkozó 

előfutárjára, kiemelve, hogy valójában Szlovákiából indult a szervezet (Vondra, 2006). 
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A visegrádi együttműködés tehát hivatalosan 1991-ben vette kezdetét Vaclav Havel csehszlovák, 

Lech Walesa lengyel, és Antall József magyar kormányfő megegyezésével. Azonban milyen 

közvetett és közvetlen okai voltak ennek a döntésnek? 

Az 1990-es évek Csehszlovákiájában, Lengyelországában és Magyarországában hasonló társadalmi 

- gazdasági állapotok uralkodtak, amelynek eredetét az 93. táblázat szemlélteti. 

 

Csehszlovákia 

Lengyelország 

Magyarország 

szocialista politikai, gazdasági, társadalmi modell követése 

tervutasításos gazdaság: a piaci törvényszerűségek és a piaci viszonyok 

gazdaságból való kiiktatása; a magántulajdon elvetése; a termelőeszközök 

az állam kezében vannak 

világpiacra kevésbé nyitott gazdaság- és kereskedelemszerkezet, az export 

és import főleg egymás és a Szovjetunió felé irányult (KGST) 

mérsékelt, alacsony intenzitású értékesítési kapcsolatok az euroatlanti 

térséggel: bezárkózás 

Európai 

Gazdasági 

Közösség 

fogyasztói társadalom, demokratikus politikai és társadalmi rendszer 

piacgazdaság: a termelőeszközök többnyire magánkézben vannak, a 

termelt javak elosztását a piac „végzi” a kereslet-kínálat alapján 

a világpiaci folyamatokba mélyen beágyazódott gazdaság, szerteágazó 

kapcsolatok (munkamegosztás, integrációs törekvések, nyitás egymás felé) 

 

93. táblázat Különbségek a vizsgált térség és az Európai Gazdasági Közösség között a rendszerváltás 

előtt. Forrás: (Bernek & Sárfalvi, 2010) alapján saját szerkesztés. 

 

A rendszerváltást követően az országok természetes célja az európai integrációhoz való közeledés 

lett, társadalmi – gazdasági berendezkedésüket a nyugati minta alapján kívánták átalakítani. Az 93. 

táblázat alapján is látható, hogy ez hatalmas változtatásokat jelentett. Az intézkedéseket sok esetben 

egymással egyeztetve, vagy egymásról példát véve hozták meg az érintett államok. Harmadik 

felekkel is egyszerűbb volt egymást segítve tárgyalniuk. A Szovjetunió szétesésével Közép-Európa 

országai elvesztették legfőbb kereskedelmi partnerüket, illetve megszűnt a Kölcsönös Gazdasági 

Segítség Tanácsa, a KGST, amely koordinálta (valójában megszabta) a korábbi kommunista rezsimű 

országok termelését, illetve a köztük zajló kereskedelmet. Csehszlovákia, Lengyelország és 
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Magyarország egymással konzultálva folytatta tárgyalásait Oroszországgal, és egymással egyeztetve 

fogalmazták meg a külön-külön megkötött bilateriális szerződések tartalmát (Ananicz, 2006).  

A visegrádi országok csatlakozni szerettek volna az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetéhez (a 

NATO-hoz) és az Európai Gazdasági Közösséghez (EGK-hoz). Ez azonban nem történhetett meg 

bizonyos elvárásoknak való megfelelés nélkül. Bár a koppenhágai kritériumok, melyek teljesítése az 

EGK-hoz (1993-tól Európai Unió) való csatlakozás feltétele, csak 1993-ban került kidolgozásra, már 

1990-ben rádöbbentek Közép-Európa országai, hogy együtt kell működniük. Bizonyítaniuk kellett, 

hogy képesek a kooperációra (Fawn, 2013).  

Az 1991-es Visegrádi Nyilatkozatban (Visegrádi Nyilatkozat, 1991) öt célt tűztek ki maguk elé az 

alapító országok: 

 az állami függetlenség, a demokrácia és a szabadság  

 totalitárius rendszer felszámolása 

 a parlamenti demokrácia, korszerű jogállam, az emberi és az alapvető szabadságjogok 

biztosítása 

 korszerű piacgazdaság 

 Európa politikai-gazdasági-biztonsági-jogalkotási rendszerébe való bekapcsolódás. 

Láthatjuk, hogy az első négy cél teljesítése szükséges az ötödik cél eléréséhez, ezen felül a 

Nyilatkozat külön is kiemeli: az egyesült Európa megteremtéséhez az országok aktívan kívánnak 

hozzájárulni. Az Európai Közösségek értékrendjének megfelelően, a négy szabadság jövőbeni 

biztosítása érdekében a dokumentumban megfogalmazták, hogy az állampolgárok, a társadalmi 

szervezetek közti kapcsolatokat meg fogják erősíteni, a tőke, a munkaerő, az áruk és a szolgáltatások 

jövőbeni szabad áramlását gazdasági együttműködéssel fogják elősegíteni. A közlekedési 

infrastruktúra és az energiaellátási rendszer fejlesztését összehangolják. A kulturális értékek, 

valamint az információk cseréjét akadályozó tényezőket eltávolítják. A nemzeti kisebbségek jogainak 

minél jobb érvényesülését kölcsönösen előmozdítják. Az ökológiai együttműködés is szerepel a 

Nyilatkozatban. Az aláírók kijelentették, hogy az európai intézményekkel koordináltan, egymással 

harmonizálva veszik fel a kapcsolatot, és országaik közti területi és kormányzati, szubregionális 

kapcsolataik építését folytatják.  

Érdemes összevetni ezeket az 1991-ben megfogalmazott célkitűzéseket és terveket az 1993-ban 

megállapított, és 1995-ben Madridban elfogadott koppenhágai csatlakozási kritériumokkal (European 

Union, 2016): 
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 a demokráciát, a jogállam és az emberi jogok érvényesülését garantáló intézmények 

stabilitása, a kisebbségi jogok tiszteletben tartása és védelme 

 működő piacgazdaság és képesség az Unión belüli versenyviszonyokkal és piaci erőkkel való 

megbirkózásra 

 a tagsággal járó kötelezettségek teljesítésére - és ennek részeként az uniós jogot képező 

szabályok, standardok és szakpolitikák (a „közösségi vívmányok”) hatékony végrehajtására 

való képesség, valamint a politikai, gazdasági és pénzügyi unió célkitűzéseinek vállalása. 

A csatlakozásról szóló tárgyalások megkezdéséhez szükséges az első feltétel, a jogállamiság 

teljesítése. A Visegrádi Nyilatkozat első célkitűzése is erre irányult, és további átfedések is 

észrevehetők. A koppenhágai kritériumok és a Visegrádi Nyilatkozatban kitűzött célok között is 

szerepel a működő piacgazdaság, amihez a határok „nyitása” is társul. A Nyilatkozatban az országok 

leszögezik, hogy gazdasági együttműködéssel kívánják csökkenteni a tőke, a munkaerő, az áruk és a 

szolgáltatások szabad áramlását akadályozó tényezőket. Efelé tett lépésnek tekinthetjük a Közép-

európai Szabadkereskedelmi Megállapodást (Central European Free Trade Agreement, CEFTA).  

 

2.2 A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 

A CEFTA-szerződést kb. egy évvel a Visegrádi Nyilatkozat aláírása után, 1992 decemberében 

kötötték meg Krakkóban (CEFTA, 2020). 1993-ban lépett életbe, ekkor már négy ország 

szereplésével, mivel Csehszlovákia ebben az évben Csehországra és Szlovákiára szakadt 

(slovakia.travel, 2015), és mindkét ország fenntarthatta tagságát.  

A szerződés 2001-ig az ipari termékek szabadkereskedelmére korlátozódott. A mezőgazdasági 

termékek exportjára-importjára eleinte csak részleges liberalizációt alkalmaztak, azaz bizonyos 

nemvámjellegű akadályokat eltávolítottak a forgalom útjából. A megegyezés tartalmának bővítését a 

tagok még nem tervezték, sőt a CEFTA intézményesült formáját is elvetették (az ilyen jellegű 

feladatokat a soros elnök tagállamnak kellett elvégeznie). A későbbi, erre vonatkozó, lengyel és 

szlovák javaslatok is elhalkultak (Dangerfield, 2004). Ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy 

az országok erős fenntartásokkal kezelték a CEFTA-t. Mi lehetett ennek az oka? 

Először is, technikai értelemben, a megállapodás a gazdasági együttműködésről a KGST-t is pótolta 

(Dangerfield, 2004). Éppen ez a hasonlóság aggasztotta a résztvevőket, nem akartak újabb keleti 

blokkot létrehozni (Dangerfield-nél ez a jelenség KGST-szindróma címmel szerepel). Egy ilyen 

bürokratikus, hatékonyan működni képtelen szervezetnek még a gondolata is riasztotta őket.  
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Másodszor, a korábbi szocialista országok közti kereskedelem kevésbé tűnt vonzónak számukra, mint 

a nyugati gazdasági kapcsolatok fejlesztése. A nyugati termékek alapvetően jobbak voltak (illetve 

jobbnak tűntek), ezért szívesebben importáltak az Európai Unióból (1993-ig Európai Gazdasági 

Közösség). Ha pedig exportra került sor, az EU-ba irányuló kivitel elsőbbrendűséget élvezett a 

CEFTA-közösségen belülre irányulóhoz képest (Nowak & Pöschl, 1999).  

Harmadszor, a CEFTA-országok a rendszerváltás után a működőtőke-áramlás (foreign direct 

investment, FDI) célpontjaivá váltak. Ennek jelentőségét mindannyian megértették, hiszen a beérkező 

FDI a következő előnyökkel járt a fogadó ország számára (Túry, 2002): 

 erőforrások biztosítása 

 lehetőség fejlett gyártási eljárások átvételére (technológiatranszfer) 

 foglalkoztatás bővülése, a növekvő kereslet miatt újabb munkahelyek jönnek létre 

 versenyképesség növekedése a jobb termelékenység miatt 

 bejutás a világpiacra, exportnövekedés. 

A működőtőke elsődleges forrása pedig a „Nyugat” volt, így nem meglepő, hogy a CEFTA-országok 

elsősorban ezekkel az országokkal építették volna kapcsolataikat. 

Azt azonban minden tagország megértette, hogy ha erősítené gazdasági kötelékeit az Európai 

Unióval, akkor először bizonyítaniuk kell, hogy egymással is képesek együttműködni. Ezt a célt 

szolgálta (és szolgálja ma is) a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás. Fejlődését a 

dolgozatban 2004-ig, a visegrádi országok európai uniós csatlakozásának időpontjáig vizsgálom, 

azonban a CEFTA története nem ért véget a V4-ek kilépésével. Ma is működik a reménybeli, közép-

európai (vagy inkább Balkán-félszigeti) EU-tagjelöltek között. 

A korai szakasz 1993 és 1995 közé tehető, és a „megerősítés idejének” nevezhetjük (Dangerfield, 

2004). Ezalatt sikerült teljes mértékben megvalósítani az ipari termékek szabad áramlását a visegrádi 

négyek, az akkori CEFTA-országok között. A mezőgazdasági termékek kereskedelmében a részleges 

liberalizáció helyett végül teljes liberalizációt vezettek be. A résztvevők elkezdtek szervezetként 

fellépni a WTO-ban (a World Trade Organization, Kereskedelmi Világszervezet), és az FDI 

bevonzásának érdekében megosztották egymással tapasztalatiakat (Dangerfield, 2004). 

A második szakasz 1995-től 1997-ig tartott, és a „lelkesedés idejeként” említhetjük. Az 1995-ös 

Brno-i találkozó határozta meg a hangulatot. A találkozón a négy szabadság (a tőke, a szolgáltatások, 

az áruk és a munkaerő szabad áramlása) bevezetése is felmerült. Végül elvetették az ötletet. A 

munkaerő szabad áramlása ellen szólt a visegrádi országok munkanélküliségi rátái közti nagy 

különbség. Tartottak tőle, hogy ha megvalósulna ez a szabadság, akkor a bekövetkező 
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népességáramlás a jobb megélhetést biztosító tagországok felé az EU számára a csatlakozás után 

migrációt modellezné, és ez esetleg ronthatná az esélyeiket a későbbiekben. A tőke és a szolgáltatások 

szabad áramlásáról azért mondtak le, mert bár ezek érzelmileg semleges területek, mégsem szerettek 

volna a közös piac integrációs szintjére lépni. Inkább ki akarták várni az EU-csatlakozást 

(Dangerfield, 2004). A lemondások ellenére pozitív hangulatot keltett a találkozó, ennek bizonyítéka, 

hogy 1996-ban Szlovénia, majd 1997-ben Románia is társult a CEFTA-ba (Richter, 1998). 

A harmadik szakasz 1997-től a 2004-es EU-csatlakozásig tartott. Ez az ún. pragmatikus korszak. Ezt 

az időt az határozta meg, hogy a Visegrádi csoport számára elérhető közelségbe került az EU-tagság. 

A CEFTA-ban nem mertek jelentős kezdeményezéseket tenni, mert attól tartottak, hogy az esetleges 

fejlesztések már nem lennének kompatibilisek az unióval (Dangerfield, 2004). Az időszakban új 

taggá vált Bulgária (1999) és Horvátország (2003). 2004-ben Csehország, Lengyelország, 

Magyarország és Szlovákia kilépett a szabadkereskedelmi megállapodásból, egy időpontban az uniós 

csatlakozással.  

Eredményeit tekintve megállapíthatjuk, hogy a V4-ek sokat profitáltak a CEFTA megalapításából. A 

kereskedelem sokszorosára, három-négyszeresére nőtt a szervezeten belül 1993 és 2001 között, ezt 

mutatja a 94. táblázat. A V4-ek közül a magyar, V4-ekbe irányuló export nőtt meg a leginkább 1993-

as szintjéhez képest, annak közel ötszörösére. De a legkisebb növekedés, a szlovák is több mint 

háromszoros, 334%-os volt. A behozatal a V4-ekből Lengyelország esetében nőtt meg a leginkább, 

4,5-szeresére. A legkisebb mértékben a magyar, V4-ekből származó import nőtt meg, 307%-kal.  
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 az export növekedése (%) az import növekedése (%) 

Csehország 359 425 

Lengyelország 363 449 

Magyarország 496 307 

Szlovákia 334 429 

 

94. táblázat A kereskedelem növekedése (%) a visegrádi országok között az 1993-as szinthez képest 

2001-ben Forrás: (Dangerfield, 2004) alapján saját szerkesztés 

Azonban az EU felé irányuló kivitel jelentősége is nőtt, és a fogyasztói termékek nagyobb 

százalékban kerültek az EU-felé áramló exportba, mint az egymás felé irányulóba. Ez 

megmagyarázható az egyre javuló minőséggel, ami nem csak elvárás volt, de a versenyhelyzet miatt 

szükséges is. A technológiai különbségek sokat csökkentek már 1989 és 1995 között is. A 

posztszocialista országokban ugyan már alábbhagyott ekkorra az egymás produktumai iránti 

bizalmatlanság, ám az uniós piac mégis vonzóbbnak tűnt számukra. Ez lehetett az oka annak, hogy a 

KGST-időkben hagyományos gépipari termékeket nem egymáshoz exportálták, hanem inkább az 

Európai Unióba (Richter, 1998). Ez további minőségjavulást követelt meg tőlük. 

Ezek, a CEFTA keretein belül zajló folyamatok végül azt eredményezték a gazdaság és az ahhoz 

alkalmazkodó társadalom szintjén is, hogy a visegrádi négyek a 2000-es évek elején készen álltak az 

Európai Unióhoz való csatlakozásra. 

 

2.3 A csatlakozási folyamat 

A csatlakozási folyamat valójában már a Visegrádi Nyilatkozat aláírása, sőt a rendszerváltás előtt 

elkezdődött. 1988-ban a KGST engedélyezte a tagországainak, hogy önállóan és függetlenül is 

köthessenek szerződéseket az Európai Gazdasági Közösséggel. Magyarország azonnal ki is használta 

a lehetőséget, és megegyezett az EGK-val kb. 2000 termék kvótacsökkentéséről. 1989-re 

Csehszlovákia és Lengyelország is hasonló tartalmú tárgyalásokat fejezett be sikeresen az EGK-val 

(Stefes & Shea, 2002). 

Ekkor, sőt a rendszerváltást követő első néhány évben az Európai Unió még nem tervezte a kelet-

közép-európai országok bekapcsolását az integrációba (Haughton, 2007). Anyagi támogatás 

nyújtásáról azonban 1989. júliusában, a párizsi G7-találkozón már megegyeztek: ennek eredménye 
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lett a PHARE-program (Kalocsay, 2007). A PHARE rövidítés, teljes nevén a program: Poland and 

Hungary Assistance for the Restructuring of the Economy. Ahogy az elnevezés is mutatja, az 

iniciatíva eredeti célja Magyarország és Lengyelország piacgazdaságra való áttérésének segítése volt. 

1990 után a támogatást kiterjesztették a többi rendszerváltó országra is. Nem csak pénzt adtak, 

technikai útmutatást is nyújtottak pl. az államháztartás, a mezőgazdaság vagy a privatizáció terén 

(Bailey & de Propris, 2004). Ez reaktív módon történt, tehát a kormányoknak kellett jelezniük 

igényeiket az EU felé, ami nehézkéssé és viszonylag lassúvá tette a program működését. 1997-ig 

azonban nem reformálták meg rendszert.  

A PHARE tehát eredetileg nem a csatlakozás előkészítéséhez kívánt segítséget nyújtani. 1991-ben az 

EU Csehszlovákiával, Lengyelországgal és Magyarországgal megkötötte az ún. Európa-

megállapodást. A Közösségek felajánlották a kereskedelmi korlátok csökkentését, sőt kilátásba 

helyeztek egy lehetséges szabadkereskedelmi övezetet is a V4-ekkel, amennyiben ezek az országok 

az EU-jognak is megfelelő piaci versenyt és a magántulajdon tiszteletén alapuló rendszert alakítanak 

ki. A Visegrádi Nyilatkozatot a fent említett országok eddigre már aláírták, így együtt tudtak már 

tárgyalni az Unióval. A Megállapodást elfogadták, azonban nem elégedtek meg ennyivel. Kérték, 

hogy a csatlakozási feltételeket is ismertessék velük, mivel szeretnének tagországgá válni (Haughton, 

2007).  

Az Európai Unióban új helyzet állt elő, hiszen az eddigi bővítési folyamatok alapvetően különböztek 

a mostanitól. A korábbiakban már működő piacgazdasággal, demokratikus rendszerrel rendelkező 

országok csatlakoztak a Közösséghez, a folyamat ezért egyszerűbb volt. Itt azonban egy új 

feltételrendszer kidolgozása vált szükségessé, ennek eredménye a korábban már említett, és 1993-

ban közzétett koppenhágai feltételrendszer. Ezt elfogadták a felek, és 1994-től lehetőség volt a 

jelentkezés benyújtására. Ezt a visegrádi országok mindegyike meg is tette. 1997-ben a Luxemburgi 

Konferenciára meghívták Csehországot, Lengyelországot és Magyarországot, hogy megkezdhessék 

a csatlakozási tárgyalásokat. Szlovákiának azonban még várnia kellett, ugyanis nem haladt 

megfelelően a koppenhágai feltételek teljesítésében, így négy másik országgal egyetemben további 

intézkedéseket kellett hoznia. Az nem állapítható meg egyértelműen, hogy a csatlakozási tárgyalások 

megkezdésének elhalasztása okozta-e a Szlovákiában az ekkor bekövetkező belpolitikai váltást, de 

az valószínűnek látszik, hogy volt rá hatása. A folyamatok felgyorsultak, és 1999-ben a Helsinki 

Konferencián Szlovákia is megkezdhette a csatlakozási tárgyalásokat (Haughton, 2007).  

1997-ben Luxemburgban a PHARE jellege is megváltozott. Innentől a csatlakozás előkészítésére 

fókuszált, és a csatlakozási partnerségi megállapodásban rögzítettek teljesítésében nyújtott segítséget. 

A megállapodás értelmében minden jelöltországban elindult az acquis communautaire, azaz a 
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közösségi jog adaptálásával foglalkozó nemzeti program. A PHARE keretében az intézményrendszer 

kiépítéséhez, illetve a beruházásösztönzéshez kaptak segítséget a jelöltek (Bailey & de Propris, 2004). 

2000-ben életbe lépett az Agenda 2000 az EU-ban. Ez egy, a Közös Agrárpolitikára vonatkozó 

reformcsomag, amely a leendő tagországok számára is tartalmazott újdonságokat. A PHARE mellett 

két új támogatási programot vezettek be: az ISPA-t (Instrument for Structural Politicies for Pre-

Accession) és a SAPARD-ot (Special Accession Programme for Agricultural and Rural 

Development). Utóbbi a közös mezőgazdasági piacra való belépésben nyújtott segítséget a 

jelölteknek (Hudeckova & Lostak, 2003), előbbi a környezetvédelmi és közlekedési beruházások 

társfinanszírozásában vállalt szerepet (Gwizdala, 2004). 

Bár pénzügyileg a fenti támogatások elősegítették a csatlakozás gyors lefolytatását, a legnehezebb 

tárgyalások ezután következtek. A négy alapszabadság kiterjesztése az újonnan csatlakozókra, köztük 

elsősorban a visegrádi négyekre aggodalomra adott okot az Unióban. Tartottak a tömeges 

„bevándorlástól” az új országokból a fejlettebb, gazdagabb államokba. A kohéziós és strukturális 

támogatások új eloszlását sem kísérte osztatlan öröm (Hettyey, 2018). Mindazonáltal a tárgyalásokat 

sikeresen lezárták 2003-ban, Koppenhágában. Ezt követően népszavazást kellett tartani a leendő 

tagországokban a csatlakozásról. A visegrádi országok mindegyikében győztek a csatlakozáspárti 

szavazók. Ugyanebben az évben, Athénban írták alá a csatlakozási szerződést, amely 2004. május 1-

jén lépett életbe. Innentől a visegrádi négyek az Európai Unió tagjává váltak (Carmin & Vandeveer, 

2004). Elérték a szövetségük elsődleges célját, ám az együttműködés ezzel nem ért véget.  

2.4 A Visegrádi csoport az Európai Uniós csatlakozás után 

A csatlakozást követően a visegrádi négyek kiadtak egy nyilatkozatot a lehetséges együttműködési 

területekről: oktatás, kultúra, együttműködés a polgári dimenzióban, infrastruktúra, 

környezetvédelem, katasztrófavédelem, munka- és szociálpolitika, védelmi ipar stb. (Visegrad 

Group, 2004). Érezhető, hogy bár nagyon sokrétű lehetőségeket vetettek fel, ezek mégis lazább 

köteléket jelentenek, mint korábban. 2006-ban a Visegrádi csoport 15 éves évfordulót ünnepelt. Az 

ekkor kiadott jubileumi kötetben megjelent egy 2003-ra vonatkozó közvélemény-kutatás 

beszámolója is arról, hogy az egyes tagállamokban a polgárok hogyan látják a V4-ek jövőjét, ezt 

mutatja a 259. ábra. Mint látható, leginkább a lengyel közvélemény (a megkérdezettek 50%-a) 

támogatta, hogy az EU-n belül a visegrádi négyek csoportja erős belső kötelékekkel maradjon meg, 

szemben azzal, hogy a tagországok minden EU-tagállammal ugyanolyan erősségű kapcsolatokat 

alakítsanak ki. Ez utóbbit 42% támogatta. A szlovákoknál hasonló arányban támogatják mindkét 

lehetőséget. A kutatás cseh résztvevőinek 34%-a a Visegrádi csoport tagjait részesítené előnyben a 



  

 

1385 

 

többi EU-országhoz képest, míg 42%-uk minden tagállammal azonos erősségű kapcsolatokat 

szeretne. Magyarországon 69% támogatja az utóbbi lehetőséget, míg az elsőt csupán 12%. Azok 

aránya, akik nem tudtak dönteni, minden országban viszonylag alacsony (24 és 8 % között mozog) 

(Gyárfásová, 2006). 

Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia európai uniós csatlakozása esetén 

Ön szerint az országok minden tagországgal azonos erősségű kötelékeket alakítsanak ki, vagy 

alkossanak az EU-n belül egy, egymással szorosabb kapcsolatokkal ápoló csoportot? 

 csehek (%) lengyelek 

(%) 

magyarok 

(%) 

szlovákok 

(%) 

alkossanak az EU-n belül egy, 

egymással szorosabb 

kapcsolatokkal ápoló csoportot 

34 50 12 44 

minden tagországgal azonos 

erősségű kötelékeket alakítsanak ki 

42 42 69 48 

nem tudom 24 8 19 8 

Gyárfásová kutatásából az is kiderül, hogy Szlovákiában hallottak a legtöbben a Visegrádi csoportról 

(a megkérdezettek 56%-a), tehát lehet összefüggés azzal, hogy ők támogatják a legjobban a V4-ek 

közti szoros kapcsolatot (már a csoport alakításakor is így volt). Magyarország ebben a tekintetben a 

2. helyen áll (44%), itt valószínűtlennek látszik hát egy ilyen korreláció. A 3. helyen Lengyelország 

van (39%), és Csehországban ismerik a legkevesebben a V4-ek fogalmát (35%). Ezekből az 

eredményekből az világlik ki, hogy az állampolgárok is lazább kötelékekre számítottak a Visegrádi 

csoporton belül az EU-csatlakozás után.  

Mindazonáltal a fent említett, 2004-es Kroměříž Nyilatkozatban a V4-ek további fontos szándékokat 

fogalmaztak meg: támogatni kívánták a Nyugat-Balkán országainak csatlakozását és az új 

szomszédokkal egy kedvezőbb kapcsolat kialakítását, be szerettek volna lépni a Schengeni-térségbe, 

konzultációt igényeltek az Európai Monetáris Unióhoz való csatlakozás feltételeiről és 

körülményeiről, és az EU-val és a NATO-val egyeztetve a közös biztonság- és védelempolitika 

területén aktívabb részvételt ajánlottak. A tagországok a V4-együttműködést továbbra is az elnökeik 

találkozóin, valamint az országgyűlések és a kormányok közötti kooperáció formájában képzelték el. 

Ez részletesebben azt jelenti, hogy továbbra is a forgórendszerű, egyéves elnökségi ciklusok 

259. ábra A V4 országok polgárainak véleménye arról, hogy V4-ek csoportjellege 

megmaradjon, vagy az egyes országok minden EU-tagországgal azonos erősségű kötelékeket 

alakítsanak-e ki. Forrás: Gyárfásová, 2006, p. 154. alapján saját (fordítás) szerkesztés 
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keretében valósítják meg a szerv irányítását, amihez hozzátartozik az évvégi miniszterelnöki 

találkozó is.  

Az Európai Unión belül sem várták, hogy a Visegrád csoport működőképes maradna a csatlakozás 

után, hiszen a többi, csatlakozást szolgáló regionális együttműködés is elvesztette jelentőségét a 

belépést követően, mint például a BAFTA, a Baltic Free Trade Area, vagyis a Balti-tengeri 

Szabadkereskedelmi Térség (Dangerfield, 2008). Azonban a visegrádi négyek folytatták 

működésüket, a Kroměříž Nyilatkozatban felsorolt célok megvalósításának érdekében. 

Ezek közül érdemes elsőként kiemelni a csatlakozni kívánó országok támogatását. A Visegrádi 

csoport 3. felekkel a csatlakozást követően az ún. V4+ formátumban tanácskozott. Ez egy rugalmas 

együttműködési forma, amelyen keresztül a V4-ek egységként tárgyalhattak közös ügyekről 

nemzetközi szervekkel vagy 3. országokkal (Dangerfield, 2009). Ilyen módon valósultak meg az 

egyeztetések Ukrajnával is. Az ukrán és a Visegrádi csoport külügyminiszterei (lengyel biztatásra) 

már 2002-ben is tanácskoztak egymás támogatásának lehetséges formáiról (Dangerfield, 2008). A 

megbeszélések 2005-ben folytatódtak, továbbra is Lengyelországban, Kazimierz Dolny-ban. A felek 

megállapodtak, hogy a csoport segítséget fog nyújtani az EU-Ukrajna Akcióterv végrehajtásában 

(ami egyfajta előcsatlakozási programnak tekinthető), valamint a V4-ek hajlandóak közvetíteni az 

Unió és Ukrajna között egy szabadkereskedelmi egyezmény megkötésé érdekében, és támogatják 

Ukrajna WTO-tagságát is (The Visegrad Group, 2005).  

Ezt a közvetítői feladatot a Visegrádi csoport el is végezte. 2005-tel kezdődően 2008-ig az érintett 

országok külügyminiszterei minden évben találkoztak. 2007-ben a V4-ek képviselői nyilatkozatban 

hívták fel az Európai Unió Bizottságának figyelmét Ukrajna térségben betöltött biztonság- és 

stabilitásfenntartó szerepére, és sürgették az uniós tagországokat, hogy az Európai Szomszédsági 

Politika Keleti Dimenzióján keresztül egységesen szólítsák fel Ukrajnát „európaibb” viszonyok 

kialakítására, és ennek érdekében megfelelő reformok bevezetésére (The Visegrad Group, 2007). Az 

azonban, hogy a V4-ek az Európai Unióhoz fordultak Ukrajna „európaibbá tételének” céljából, 

utalhat arra, hogy viszonyuk megromlott vele. Mindenesetre 2008-ban Ukrajna csatlakozott a WTO-

hoz, amely döntést a Visegrádi csoport örömmel üdvözölt.  

Ugyanebben az évben a V4+, azaz a visegrádi négyek Romániával és Bulgáriával kiegészülve kérték 

az Európai Uniót a Keleti Partnerség nevű program munkálatainak megsürgetésére (Dangerfield, 

2009). A Keleti Partnerség Azerbajdzsánra, Fehéroroszországra, Grúziára, Örményországra és 

Ukrajnára vonatkozó együttműködési kezdeményezés (Európai Bizottság, 2009). A fent említett 

támogatók abban reménykedtek, hogy Csehország 2009-es EU-elnöksége alatt sikerül előrelépést 
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tenni, és így is történt: 2009-ben elindult a program. Mondhatjuk, hogy a cseh elnökség alatt a V4-

érdekeket sikerült érvényesíteni (Dangerfield, 2009). 

A Keleti Partnerség, azon belül is főleg Ukrajna természetesen „kényes téma”, hiszen az Európai 

Unió és Oroszország közti gázellátás rajta keresztül történik. A visegrádi négyek érdeke a stabilitás 

lenne az országban (ezt a gondolatot támasztja alá a 2014-es ukrán konfliktust követő számos, a békét 

promotáló V4-nyilatkozat, amelyek a The Visegrad Group naptárában éves lebontásban láthatók), 

azonban ez a világpolitika alakulása miatt nem feltétlenül tud megvalósulni. Mindazonáltal Ukrajna 

egyik legjelentősebb kereskedelmi partnere az EU. A bonyolult politikai helyzetek miatt Ukrajna és 

az EU kapcsolata lassan fejlődik. Az EU-Ukrajna Szabadkereskedelmi Egyezmény emiatt csak 2016-

ban lépett életbe (European Commission, 2020). Dangerfield szerint bár a Visegrádi Négyek 

kétségkívül segítik az együttműködést, azt sajnos be kell látnunk, hogy jelentőségük ebben a 

tekintetben csak másodlagos (Dangerfield, 2009). Ezen kívül a csoporton belül nem is teljes az 

összhang Ukrajna tekintetében, és nem mindig egyeznek a vélemények Ukrajna uniós csatlakozásáról 

sem (Dangerfield, 2008). 

Természetesen nem csak Ukrajnával működik együtt a Visegrádi csoport. A Nemzetközi Visegrád 

Alap számos országban támogat programokat, ezek közül kiemelhetjük a felsőoktatási 

csereprogramokat (Dangerfield, 2009). Azonban az alap anyagi lehetőségei korlátozottak, tehát a 

nyújtott segítségnek, projekteknek elsősorban diplomáciai, politikai jelentősége van. A 

„szomszédsággal” kapcsolatban azonban nem csak az együttműködés került szóba, hanem a 

védelempolitika is. A visegrádi négyek 2007-ben létrehozták a Visegrád-harccsoportot (Koran, 

2012). A harccsoport ma is létezik, és az Európai Unió fennhatósága alá tartozik. Megalapítása 

jelzésértékű volt: a visegrádi négyek készen állnak a közösségi védelmipolitikában való részvételre. 

Az évszám is sokatmondó: az Európai Unió keleti határán nagyon ingadozó volt a szomszédos 

országokban a stabilitás. Ebben az időszakban - ahogy fentebb látható - a visegrádi négyek, valamint 

a Kelet-Közép-Európa régió többi tagországa is sürgette a Keleti Partnerség elindítását és a biztonság 

megszilárdítását ezekben a közeli államokban. 

A 21. század második évtizedében a visegrádi négyek elkezdték bővíteni kapcsolataikat Ázsiával. 

2011-ben Kína jelent meg a Visegrádi csoport látóterében. Az ázsiai óriás Kelet-Közép-Európa és a 

Balkán országaival megnyitott egy kooperációs platformot, amely a 16+1 elnevezést kapta. A Kína 

által elindított Belt and Road Initiative célja egy gazdasági „öv” kialakítása is: ebben a visegrádi 

országok is helyet kapnának (Fallon, 2015).  
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Említést érdemel a 2015-ös V4-Dél-Koreai Köztársaság csúcstalálkozó (Visegrad Group, 2015). Az 

elnökök részvételével zajló meeting-en nagyon sokféle témát érintettek: megegyeztek Kelet-Közép-

Európa infrastruktúrájának fejlesztéséről az ázsiai ország támogatásával, szorosabb együttműködést 

kezdeményeztek a kis-és középvállalkozás szektorban a csoport és Dél-Korea között, cserediák-

programokról és felsőoktatási kooperációról döntöttek, valamint a biztonságpolitika terén is 

nyilatkozatot adtak ki (a kelet-ukrajnai háború, az észak-koreai nukleáris fegyverekkel való 

kísérletezés, a terrorizmus, a tömeges migráció kapcsán).  

A biztonság- és védelempolitika az utóbbi évek egyik legtöbbet vitatott témájává vált a Visegrádi 

csoportban. A hivatalos weboldalukon évek szerint, tételesen felsorolják az összes találkozót, 

egyezményt, amely a tagországok között történt (International Visegrad Fund, 2019). 

Megfigyelhetjük, hogy a védelempolitika, az Ukrajnában 2014-zel kezdődő események kapcsán az 

energiapolitika, a migrációs politika és a közeledő új európai uniós költségvetés miatt a kohéziós 

politika a figyelem középpontjában van. Ezek olyan kérdések, amelyek földrajzi-gazdasági 

helyzetből adódóan hasonlóan érinthetik a tagországokat, így nem meglepő, hogy közösen is 

foglalkoznak velük.  

És hogy változott az idővel az állampolgárok hozzáállása a Visegrádi csoporthoz? Vajon ők is úgy 

érzik, vannak közös területek, ahol össze kell fogniuk a térségünk országainak? A regionális 

integrációnk ismertsége továbbra is Szlovákiában a legnagyobb, 2003-ban a megkérdezettek 56%-a, 

2015-ben az 54%-a mondta azt, hogy hallott már a Visegrádi csoportról, és tudja, hogy mit jelent. 

Magyarországon a 2003-as 44%-hoz képest 2015-ben csak 26%, Lengyelországban a 2003-as 39%-

hoz képest 2015-ben csupán 17% ismerte a fogalmat, Csehországban viszont 35%-ról 37%-ra nőtt 

azoknak a száma, akik tudatában vannak a visegrádi négyek jelentésének (Gyárfásová & Meseznikov, 

2016). A Csoport jelentőségét egyre kisebbnek tartja a közvélemény, ahogy ez a 260. ábra értékeiből 

is látszik. Még mindig a szlovák megkérdezettek tartják fontosnak a Visegrádi csoportot, jelentős 

70%-kal. A magyar résztvevők 43%-a, a lengyel résztvevők 41%-a ért még velük egyet. Mindegyik 

országban csökkenő tendenciát láthatunk 2003-hoz képest, kivéve Csehországban: a V4-ek 

„megbecsültsége” 5%-kal nőtt a megkérdezettek körében. Ahogy láthattuk, maga a fogalom is egyre 

ismertebb ebben az országban. Gyárfásová és Meseznikov kutatása azt mutatja ki, hogy a 

megkérdezettek leginkább a gazdaságot és kereskedelmet, a védelem- és biztonságpolitikát, a közös 

érdekképviseletet az Európai Unión belül tartja az együttműködés legfontosabb területeinek. Ez 

hasonlóságot mutat a V4-ek találkozóin és ülésein felmerülő témákkal, tehát azt mondhatjuk, hogy a 

közvélemény felfogása a Visegrádi csoport szerepéről tükrözi a szervezet önmagáról alkotott 

meghatározását. 
szlovákok 

 

csehek magyarok lengyelek 
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A Visegrádi csoport nagy utat tett meg 1991-es alapítása óta. Létjogosultságát bizonyíthatja, hogy 

egyáltalán fentmaradt, holott eredeti célját az uniós csatlakozással már elérte. A körülmények azóta 

megváltoztak, az összefogás ma más témákra vonatkozik, mint eredetileg. De az együttműködés 

hasznukra válhat a jövőben is. Kérdés azonban, hogy milyen területeken teljesedhet ki. 

3. A kutatás tárgya, indokoltsága és módszertana 

Láthattuk, hogy miért választotta a négy ország ezt az integrációs utat, hogy mik voltak az előnyei és 

mik a hátrányai, és hogy  

 

milyen fordulópontjai voltak az együttműködésnek. Napjainkban egyre több szó esik a csoport 

politikai jelentőségéről. A politikai súllyal összefüggésben lehet gazdasági fontosságuk, szerepük is. 

A közép-európai országok a globális gazdasági folyamatokba erősen bekapcsolódtak, így a 

kereskedelem meghatározhatja egyéni helyzetüket. Vizsgálatom tárgyát ezért a visegrádi négyek 

gazdasági helyzete, illetve egymás közti és a csoporton kívüli kereskedelme képezi. Mivel 

mindannyian az Európai Unió tagjai, kereskedelmi kötődéseikre az általános uniós szabályok erős 

hatást gyakorolnak: 

 a négy szabadság: egymás között szabadon áramolhatnak az áruk, szolgáltatások, a 

személyek és a tőke.  

260. ábra Van-e célja és fontossága a Visegrádi csoportnak a megkérdezettek szerint? 

Forrás: (Gyárfásová & Meseznikov, 2016) alapján saját (fordítás) szerkesztett ábra 

A Visegrádi országok közti együttműködés az 1990-es évek elején kezdődött. 

Ön úgy érzi, hogy a csoportnak van jelentősége és teljesítendő küldetése? 

(válaszok: biztosan igen + inkább igen, %-ban kifejezve) 
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 EU közös külpolitika: a közösségen kívüli külkereskedelmi és -politikai irányvonalat 

befolyásolja az uniós állásfoglalás, a külkereskedelmet befolyásoló tényezők (vámok, 

kvóták, adminisztratív korlátozások pl. állat- és növényegészségügyi előírások stb.) uniós 

szinten meghatározottak. 

 EU-s gazdaságpolitika: mivel az EU gazdasági unió, így rendelkezik közös gazdaságpolitikai 

tervvel is. Bár az önálló állami gazdaságpolitika ettől eltérhet, alapvetően mégis 

alkalmazkodnia kell hozzá. 

 Kohéziós Alap és Európai Regionális Fejlesztési Alap: mindegyik visegrádi ország 

rendelkezik az uniós átlagnál fejletlenebb régiókkal. Az uniós alapok mindezek 

felzárkóztatását célozzák, és sok esetben határmenti régiók együttműködését támogatják. Ez 

is motivációt jelenthet a szomszédos V4-országok közti kooperáció számára. 

Függetlenül attól, hogy az Európai Unión belül a tagországok közti kereskedelem feltételei 

megegyeznek, illetve a harmadik felek felé irányuló kereskedelemre is közös szabályok vonatkoznak, 

a tagországokat egyenként vizsgálva vannak mennyiségi és minőségi eltérések is. A következő 

kérdéseket teszem fel: az Európai Unión belül milyen hasonlóságok fedezhetőek fel a Visegrádi 

csoportban gazdasági és kereskedelmi jellemzőikben? Fontosabb kereskedelmi partnereik között 

vannak-e azonosak? A csoporton belül milyen mértékű a kereskedelem, erősek-e a gazdasági 

kapcsolatok a visegrádi országok között? Mik a főbb export- és importtermékeik, ezek tekintetében 

milyen a Visegrádi csoport egymás közti, belső és 3. felekkel folytatott, külső kereskedelme? Mindez 

hogyan változott az idő függvényében? Szorosabb-e a gazdasági együttműködés a V4-k között, mint 

az egyes tagországok és egyéb uniós országok közt? 

A válaszokat elsősorban az UN COMTRADE, az ENSZ kereskedelmi statisztikai ügynöksége (UN 

Comtrade, 2020) adatainak elemzésével kaphatom meg. A felületről CSV formátumban tölthetőek le 

a megfelelő adatok, amelyek Microsoft Excelben átkonvertálva értelmezhetővé válnak. A vizsgált 

időszak a dolgozatom készítése közben a felületen elérhető legfrissebb év, 2018 és a Csehszlovákia 

szétválásának éve, 1993 közötti periódus. Mivel Szlovákia ebben az évben még nem tette közzé 

adatait, így az ő esetében a kezdődátum 1994.   

Fontos még a kutatás megkezdése előtt leszögezni az adatok korlátait. Az export- és importértékeket 

a nemzeti statisztikai ügynökségek jelentik be az Egyesült Nemzetek Statisztikai Divíziójának. Emiatt 

megtörténhet, hogy A ország B országba irányuló exportja más összegként jelenik meg, mint B ország 

A országból érkező importja (és fordítva). Ilyen eltérések a jelen dolgozatban is megfigyelhetőek. 

Megkeresésemre (ld. 1. sz. melléklet) az ügynökség további okokat is közölt: 
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 az import CIF (az eladó a költségeket és a biztosítást a rendeltetési kikötőig viseli), az export 

FOB (az eladó az elhajózási kikötőig viseli a költséget és a kockázatot) feltételekkel 

számolandó el 

 időbeli eltolódás lehet az egyes országoknál az export és az import elszámolásában 

 3. országokon keresztül is áramolhatnak az áruk 

 bizonyos exportcikkeket nem jelentenek be az országok 

 az egyes termékcsoportokat az egyes országok másképp osztályozhatják 

A korlátokat figyelembe véve azonban így is levonhatjuk következtetéseinket az adatokból.  

Ahhoz, hogy a visegrádi négyeket jobban el tudjuk helyezni a világkereskedelemben, érdemes 

elemezni helyzetüket a globális értékláncban. A globális értéklánc egy rendszer, amely különböző 

helyszíneken termelődő hozzáadott értékekből épül fel, egy globálisan integrált termelési hálózatban 

(Vakhal, 2017). Az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) adatbázisából (OECD, 2020) származó adatok adnak 

választ az olyan kérdésekre, mint hogy mekkora az import értéke a visegrádi országok exportjában; 

mekkora hozzáadott értékét tartalmaz a visegrádi országokba érkező import, illetve az onnan induló 

export a csoporton belül, illetve 3. felek viszonylatában; maguk a visegrádi országok milyen arányban 

járulnak hozzá a globális értéklánchoz? Hogyan alakult mindez az idő függvényében? 

A globális értéklánc vizsgálatához szükséges előre tisztázni két fogalmat. A „backward 

participation”, azaz hátrafelé történő részvétel azt tükrözi, hogy adott ország exportjában milyen 

mértékben fedezhetőek fel külső inputok. A „forward participation”, azaz előrefelé történő részvétel 

azt jelenti, hogy adott országai hazai, „otthon” termelt értéke milyen mértékben jelenik meg 3. felek 

exportjában (De Backer & Miroudot, 2013). Ezek a mutatók a visegrádi négyek esetében is 

alkalmazhatóak, és érdekes információkat tárnak fel előttünk az országok beágyazottságáról a 

globális gazdasági hálózatba.  

Az OECD adatbázisának esetében mindig az elérhető adatmennyiség szabja meg a vizsgált időszakot. 

A World Bank Open Data, azaz a Világbank adatbázisa az egyes országok alapvető gazdasági 

tulajdonságairól nyújt tájékoztatást (data.worldbank, 2020). A vizsgált periódus az adott mutatók 

esetében elérhető időszaktól függ. Elemzésemet ezzel szeretném elkezdeni, mivel az általános 

jellemzők alapján kezdhetjük el megismerni a visegrádi négyeket a globális gazdasági életben.  

4. A visegrádi országok főbb gazdasági mutatói 

A visegrádi országok az évek során egyre nagyobb bruttó értékben termeltek árukat és 

szolgáltatásokat. Ezt a tendenciát a 261. ábra is megerősíti.  
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261. ábra Az egy főre jutó GDP a visegrádi országokban és az EU-ban 1993 és 2018 között Forrás: 

(data.worldbank, 2020) alapján saját szerkesztés 

 

Megfigyelhető, hogy a négy visegrádi ország egy főre jutó bruttó hazai terméke, azaz GDP-je 

alapvetően együtt mozog az Európai Unióra számított átlagos, egy főre jutó GDP-vel az 1993 és 2018 

közti időszakban. 2008-ig növekedést láthatunk, kisebb visszaesésekkel 1997-ben (Magyarország 

kivételével) és 2000-ben (Lengyelország kivételével). A 2008-as gazdasági válság 2009-re mindenhol 

nagy visszazuhanást okozott, amit 2011-ig növekedés, 2012-re csökkenés, majd 2014-ig emelkedés, 

2015-re visszaesés, majd onnantól egyértelmű növekedés követett. 

Azt is láthatjuk, hogy a V4-ek az idő folyamán az egy főre jutó GDP alapján eltávolodtak egymástól. 

2001-2002-ig az értékeik nagyon közel voltak egymáshoz, innentől megnőtt köztük a különbség. A 

sorrendjük 1993-tól 1995-ig Csehország-Magyarország-Szlovákia-Lengyelország volt, majd 1995-

től Csehország-Szlovákia-Magyarország-Lengyelország (csökkenő sorrendben). 2009 óta 

Lengyelország és Magyarország között nagyon kicsi a különbség, 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben 

Lengyelország előrébb is került, mint Magyarország. 

2018-as adataik alapján a V4-ek GDP/fő szerint, a World Bank által listázott országok közül a 

második 50 legnagyobb egy főre jutó GDP-vel rendelkező államok között vannak. Helyezéseik: 

Csehország: 50., Lengyelország: 67., Magyarország: 63., Szlovákia: 53. Ezzel a magas jövedelmű 

országok közé tartoznak (data.worldbank, 2020). 

Az egy főre jutó GDP növekedési ütemét a 95. táblázat szemlélteti.  
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  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Európai Unió -0,9 2,4 2,5 1,7 2,5 2,9 2,8 3,8 2,1 0,9 0,6 

Csehország 0,0 2,9 6,3 4,3 -0,5 -0,2 1,5 4,6 3,3 1,8 3,6 

Lengyelország 3,5 5,1 6,8 6,0 6,4 4,6 4,7 5,7 1,3 2,1 3,6 

Magyarország -0,5 3,1 1,6 0,3 3,4 4,1 3,4 4,8 4,3 5,0 4,4 

Szlovákia 1,5 5,8 5,5 6,4 5,7 3,9 -0,2 1,3 3,4 4,5 5,6 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Európai Unió 2,2 1,6 3,2 2,8 0,3 -4,6 2,1 2,0 -0,9 -0,3 1,3 

Csehország 4,9 6,4 6,6 5,0 1,8 -5,3 2,0 1,6 -0,9 -0,5 2,6 

Lengyelország 5,2 3,5 6,2 7,1 4,2 2,8 3,9 5,0 1,6 1,5 3,4 

Magyarország 5,1 4,5 4,2 0,4 1,2 -6,6 0,9 2,1 -1,0 2,2 4,5 

Szlovákia 5,3 6,6 8,5 10,8 5,5 -5,6 5,6 2,7 1,7 0,6 2,7 

  2015 2016 2017 2018               

Európai Unió 2,1 1,8 2,6 2,0        

Csehország 5,1 2,3 4,1 2,5        

Lengyelország 3,9 3,1 4,9 5,3        

Magyarország 4,1 2,5 4,6 5,2        

Szlovákia 4,7 2,0 2,9 3,8        

 

95. táblázat Az egy főre jutó GDP növekedési üteme (%) a visegrádi országokban és az EU-ban 

Forrás: (data.worldbank, 2020) alapján saját szerkesztés 

Az európai uniós átlagos GDP/fő növekedési ütemét a V4-ekkel összehasonlítva láthatjuk, hogy a 

csoportban az egy főre jutó bruttó hazai termék szinte mindig nagyobb ütemben növekedett, mint az 

EU átlaga. Néhány év kivétel ez alól: 1995-ben és 1996-ban Magyarország, 1997-1999 között 

Csehország, 1999-ben és 2000-ben Szlovákia, 2001-ben Lengyelország, 2007-ben és 2010-ben 

Magyarország, 2010-ben és 2011-ben Csehország. Nagyobb mértékű volt a GDP/fő esése 2009-ben 

Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában, mint az EU-átlag, ám Lengyelország ekkor is 

növekedést produkált.  

Annak ellenére, hogy az egy főre jutó bruttó hazai termék a visegrádi országokban nagyobb 

mértékben növekedett, mint az EU-átlag növekedési ütem, az Európai Unió átlagos egy főre számított 

GDP-jét mégsem tudta egyikőjük sem elérni. Mint ahogy a szakirodalmi ismertetőben áll, a 

jövedelemnövekedés közvetetten származhat a beáramló befektetés mértékétől is. Az 262. ábra-n a 

nettó beáramló külföldi közvetlen beruházás (FDI) látható a visegrádi országokban.  
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262. ábra Nettó közvetlen külföldi beruházás (FDI) USD-ben, a visegrádi országokban Forrás: 

(data.worldbank, 2020) alapján saját szerkesztés 

Az ábráról egyértelműen leolvasható, hogy a visegrádi országok a külföldi működőtőke befogadói, 

és nem a küldői. Sokkal több működőtőke érkezett az országokba, mint amennyi kiáramlott. Ez alól 

2009-ben, 2013-ban és 2014-ben Szlovákia, 2013-ban és 2015-ben Csehország volt kivétel, mivel 

ezekben az években náluk nagyobb volt az országból kiáramló működőtőke-befektetés, mint amennyi 

beérkezett. Megfigyelhető, hogy ebben a két országban a legnagyobb az egy főre jutó GDP is. 

Azonban ezt a néhány alkalmat leszámítva ők is negatív egyenleggel zárták az éveket. A nettó FDI 

Lengyelország esetében mutatja a legnagyobb egyenlőtlenséget a beáramló és kiáramló működőtőke 

között, 1993, 1995, 2002, 2005 és 2016 kivételével, amikor Csehországban volt sokkal nagyobb az 

érkező működőtőke, mint a kimenő. Magyarország és Szlovákia esetében kisebbek a kiugrások a 

diagramon, de elmondhatjuk, hogy a Visegrádi csoportban évről évre nagy különbségek lehetnek az 

FDI-egyenlegben. Ez ingatagságra, a világgazdaságnak való nagyfokú kitettségre enged 

következtetni. A folyó fizetési mérlegen (263. ábra) is azt láthatjuk, hogy a visegrádi országok az 

elérhető perióduson belül, 2004-től általában deficittel zárták az évet, azaz a nettó kölcsönfelvevők 

voltak. Csehország 2014-től, Lengyelország 2010-től azonban nettó hitelező, tehát nagyobb értékűek 

voltak a kifelé áramló ügyletek, mint a befelé irányulóak, viszont 2018-ra ismét negatív tendenciában, 

a 0 felé közelítettek. Szlovákia 2012 és 2014 között volt nettó hitelező. Magyarország végig nettó 

kölcsönfelvevő volt. 
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263. ábra Folyó fizetési mérleg a visegrádi országokban Forrás: (OECD.Stat, 2020) alapján saját 

szerkesztés 

A külső adósságállományt a 264. ábra szemlélteti. Látható, hogy Csehország esetében ez az érték 

negatív, azaz az ország hitelező, nem hitelfelvevő. A 2008-as válság alatt nem, illetve kevésbé 

hitelezett, 2012-től a kihelyezett pénz mennyisége ismét nőni kezdett. A többi visegrádi ország 

kölcsönfelvevő. 2014-ig Magyarország esetében volt a GDP-hez viszonyított hitelállomány aránya a 

legnagyobb, addig második helyen, majd 2016-ig az első helyen Lengyelország volt.  2016 után 

azonban a szlovák nettó külső hitelállomány volt a legnagyobb az ország GDP-jéhez képest, és a 

legkisebb Magyarországon volt (Csehország esetében ez egy negatív érték, tehát nem is volt külső 

hitele). 

 

264. ábra Nettó külső adósság a V4-ekben, a GDP százalékában Forrás: (Eurostat, 2020) alapján saját 

szerkesztés 

Láthatjuk, hogy külföldről több befektetés érkezik a visegrádi négyekbe, mint amennyi kiáramlik. 

Csehország kivételével pozitív nettó adósságállományuk van, fizetési mérlegük Csehország és 

Lengyelország esetében pozitív, Magyarország és Szlovákia esetében negatív. Áruk és szolgálatások 
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szintjén is elemezhető, hogy értékük a kivitelben vagy a behozatalban nagyobb-e. Ezt a kereskedelmi 

mérlegen láthatjuk (265. ábra). A visegrádi országok közül Csehország már 2003 után, Magyarország 

és Szlovákia 2006 után pozitívummal zárták az éveket: többet exportáltak, mint importáltak. 

Lengyelország 2012-t követően lépett a pozitív kereskedelmi mérlegel rendelkező országok közé, sőt 

2015-re megelőzte a csoport többi tagját, mint a 2004 óta vezető Csehországot. Magyarország 2.-ból 

3. lett, a negyedik pedig Szlovákia.  

 

265. ábra A visegrádi országok kereskedelmi mérlege Forrás: (OECD.Stat, 2020) alapján saját 

szerkesztés 

A következő fejezetben az export és az import jellemzőit részletesebben is megvizsgálom. 

5. A visegrádi négyek csoportosulás belső kereskedelmi jellemzői 

Az egyes visegrádi országokat szeretném külön-külön megvizsgálni aszerint, hogy a V4-

csoportosulás más államaival milyen kereskedelmi kapcsolatokat tartanak fent. 

5. 1 Csehország 

Az illusztráció, a 266. ábra minden 5. év adatán keresztül mutatja be a cseh export értékét az egyes 

visegrádi országokban. A kivitel értéke általánosan megnövekedett az időben előre haladva, a csoport 

minden tagja felé. 2018-ban a cseh export a V4-ek közül elsősorban Szlovákia felé irányult, ennek 

értéke kerekítve 15 milliárd USD -t tett ki. Lengyelország felé ez a szám 12 milliárd USD, 

Magyarország esetében pedig 6 milliárd USD (UN Comtrade, 2020) volt. 1993 és 2018 között a 

rangsor egyáltalán nem mutatott változást.  
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266. ábra Csehország exportja a V4-ek felé USD-ben Forrás: (UN Comtrade, 2020) adatai alapján 

saját szerkesztés 

2018-ban a cseh import a legnagyobb arányban Lengyelországból érkezett, ez kerekítve 14 milliárd 

USD - s összeg volt. Szlovákiából 9 milliárd USD, Magyarországról pedig 4 milliárd USD volt a cseh 

behozatal értéke (UN Comtrade, 2020). A cseh import forrásországainak V4-es listáján 

Lengyelország 2006 óta folyamatosan az első helyen van, Szlovákia a 2.-on, Magyarország a 3.-on. 

1993 és 2006 között azonban Szlovákia volt Csehország legfőbb importpartnere. A 267. ábra minden 

5. év adatát felhasználva demonstrálja a megállapítást. 

 

267. ábra A cseh import a V4-ekből Forrás: (UN Comtrade, 2020) adatai alapján saját szerkesztés 

A következőkben a Csehországba a visegrádi országokból érkező, kereskedelmi érték szerinti legfőbb 

5 importtermékeket vizsgálom meg. A részletes táblázat a mellékletben (101. táblázat) található. A 

legfontosabb behozatali termékkategóriák a V4-ekből az atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari 

termékek, elektronikai eszközök és alkatrészek, gépjárművek és alkatrészeik, vas- és acéleszközök, 
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műanyagból készült termékek. Szlovákia és Lengyelország esetén az ásványi üzemanyagokat lehet 

kiemelni. Magyarországról nagyobb értékben érkeznek Csehországba a játékok, sporteszközök és 

alkotóelemeik kategóriába tartozó cikkek, Lengyelországból hasonlóan a kárpitozott és kitömött 

bútordarabok. Az uniós csatlakozás előtt Lengyelországból réz és belőle készült termékek, szervetlen 

vegyi anyagok; hazánkból alumínium és belőle készült termékek, dohány és feldolgozott dohányáru, 

sőt gyógyszeripari termékek áramlottak Csehországba, mely legközelebb csak 2018-ban került be 

újra az első 5 közé. 

Ezek után azt is meg kell vizsgálni, hogy Csehország mit exportál a visegrádi országokba, és ez 

hogyan változott az idő függvényében. A kereskedelmi érték szerinti 5 legfontosabb exportterméket 

felsoroló 102. táblázat a mellékletben látható. 

Csehország az importnál is fontos 3 fő termékosztályon (elektronikai termékek és alkatrészeik, 

atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek, gépjárművek és alkatrészeik) túl műanyagból 

készült termékeket, vas- és acéleszközöket, ásványi üzemanyagot szállított a csoport többi tagjának. 

Ezek az árucikkek a 2000-es évek óta egymást váltogatják az érték szerinti első 5 kiviteli helyen. A 

90-es években elektronikai eszközöket és azok alkatrészeit csak Szlovákiába vitte az ország, a másik 

két államba nem.  Ellenben szerves vegyi anyagokat Magyarországra és Lengyelországba exportált, 

illetve utóbbiba a szappanok, kenőanyagok, viaszok kategória termékeit is.  

5. 2 Lengyelország 

A V4 csoporton belül 2018-ban Lengyelországból Csehországra áramlott a legtöbb exporttermék, 

kerekítve 16,5 milliárd USD értékben. Magyarországra kerekítve 6,8 milliárd, Szlovákiába 6,7 

milliárd USD értékben érkezett a lengyel kivitel. 1994 (1993-ra nincsen elérhető adat az UN 

COMTRADE adatbázisában) és 2018 között ez a sorrend a leggyakoribb. 1995-ben, 2012-ben és 

2013-ban fordult csak meg Szlovákia és Magyarország sorrendje, tehát a 2. helyen Szlovákia, a 3. 

helyen Magyarország foglalt helyet. Csehország az egész periódus alatt a vezető exportcél volt a V4 

csoporton belül, ld. 268. ábra. 
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268. ábra A lengyel export értéke a V4-eken belül Forrás: (UN Comtrade, 2020) adatai alapján saját 

szerkesztés 

 

269. ábra A lengyel import a V4 csoporton belülről Forrás: (UN Comtrade, 2020) adatai alapján saját 

szerkesztés  
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2018-ban Csehországból kerekítve 9 milliárd USD értékű import érkezett Lengyelországba. 

Szlovákiából 4,7 milliárd, Magyarországról 4,3 milliárd USD-os volt a behozatal mértéke. A pozíciók 

2008 óta változatlanok, azt megelőzően Csehország mindvégig első helyen volt. 2005-ben, 1996-ban 

és 1995-ben Szlovákia foglalta el a 2. helyet,de 1994 és 2008 között a fennmaradó években 

Magyarországé volt ez a pozíció (ld. 269. ábra). 

Csehországhoz hasonlóan itt is meg kell nézni, hogy mik a legfőbb export- és importtermékek 

(részletes táblázatok - 103. és 104. táblázat - a mellékletben).  

A behozatal legértékesebb elemei a 3 fő kategórián túl a 2000-es évek óta (atomreaktorok és egyéb 

kapcsolódó gépipari termékek, gépjárművek és alkatrészeik, elektromos eszközök és alkatrészeik) a 

vas – és acéleszközök, a műanyagból készült termékek, ezeken kívül Szlovákiából az ásványi 

üzemanyagok, Magyarországról a gyógyszeripari termékek. A 90-es években hazánkból gabona, 

állati és növényi zsírok, mesterséges textilszálak, Szlovákiából nyomtatott könyvek, újságok, képek, 

szerves vegyi anyagok, alumínium és belőle készült termékek, Csehországból szappanok, 

kenőanyagok, viaszok kategória importcikkei érkeztek Lengyelországba. 

Lengyelország fő exporttermékei szintén az importnál megfigyelhető 3 fő kategóriába tartoznak, azon 

kívül vas- és acéleszközök, műanyagból készült termékek, ásványi üzemanyag, illetve kárpitozott és 

kitömött bútordarabok. Magyarország felé megjelenik a réz és a belőle készült termékek is, 2004 előtt 

az illóolajok – kozmetikai és parfümkészítmények, a papír és a karton, sőt a gyógyszeripari termékek 

is a 90-es években. Az uniós csatlakozás előtt a szervetlen és szerves vegyi anyagok Csehországba és 

Szlovákiába, előbbibe réz, utóbbiba cink és ezekből készült exportcikkek kerültek a legnagyobb 

értékben.  

5. 3 Magyarország 

2018-ban a Visegrádi csoporton belül Magyarország Szlovákiába exportált legnagyobb értékben 

árukat: kerekítve 6,5 milliárd USD értékben. Csehországba 5,5 milliárd, Lengyelországba 5,2 milliárd 

USD-nek megfelelő áru érkezett Magyarországról. Szlovákia 2006 óta Magyarország első számú 

exportcélpontja a V4-en belül. A 2. helyen Lengyelország és Csehország váltakozva szerepel, a 

köztük lévő különbség átlagosan 1,2 milliárd USD. 2006-ban Szlovákia volt a 2. helyen, az elsőn 

pedig Lengyelország. 2006 és 1993 között Lengyelország végig a legfontosabb visegrádi 

exportpartnerünk volt, míg a kereskedelmi érték szerinti 2. helyen Csehországot láthatjuk. Szlovákia 

ebben a periódusban a 3. helyen maradt. A folyamatot demonstrálja a 270. ábra. 
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270. ábra Magyarország exportált áruinak értéke a V4 országokban Forrás: (UN Comtrade, 2020) 

adatai alapján saját szerkesztés. 

 

2018-ban Magyarország 6,7 milliárd USD értékű árut importált Lengyelországból. Ugyanebben az 

évben Csehországból 5,9 milliárd, Szlovákiából 5,8 milliárd dollár volt a behozatalunk értéke. Az idő 

függvényében vizsgálva vegyes képet láthatunk. Lengyelország állt a legtöbbször az első helyen: az 

1999 és 2008 közti, illetve a 2015 és 2018 közti időszakban. 2008 után Lengyelország mellett 

Szlovákiából érkezett a legnagyobb értékben importtermék, ellenben 2008 és 1999 között végig 

Csehország volt a második helyen. 1999 és 1993 között az első és második helyen Csehország és 

Szlovákia váltogatta egymást. A 2008 és 2015 közti periódusban Szlovákia volt a legfőbb 

importpartnerünk. Ezeket ábrázolja a 271. ábra. 

 

271. ábra Importtermékek értéke a V4-ekből Magyarországon Forrás: (UN Comtrade, 2020) adatai 

alapján saját szerkesztés 

 

Ezután arra keresem a választ, hogy Magyarország kereskedelmi érték szerint milyen fontosabb 

termékeket importál a Visegrádi csoportból? Az import tekintetében 3 kategória a legértékesebb: 
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atomreaktorok és kapcsolódó gépipari termékek, elektronikai eszközök és alkatrészeik, gépjárművek 

és alkatrészeik. Ezen kívül Csehországból szerves vegyi anyagok, műanyagból készült termékek, 

ásványi üzemanyagok, Lengyelországból bútorok, kárpitozott és kitömött termékek, műanyagból 

készült termékek, réz, Szlovákiából vas- és acéleszközök, ásványi üzemanyagok érkeztek az uniós 

csatlakozás után, gyakorlatilag változások nélkül. Előtte Szlovákia esetében voltak jelen más jellegű 

importtermékek a legértékesebbek között: fa és fából készült termékek, papír és karton. Részletesebb 

adatok a mellékletben található táblázatban (105. táblázat) vannak. Az importtermékek után a 

kereskedelmi érték szerinti legjelentősebb magyar exporttermékek időbeli alakulását vizsgáltam meg 

a Visegrádi Csoporton belül (106. táblázat a mellékletben). 

Magyarország legértékesebb exporttermékei az eddigiekhez hasonlóan az atomreaktorok és egyéb 

kapcsolódó gépipari termékek, elektronikai eszközök és alkatrészek, gépjárművek és alkatrészeik. Az 

uniós csatlakozás óta értékes kiviteli cikk a V4-ek irányába a műanyagból készült termékek, a vas- 

és acéleszközök. Szlovákia felé megemlítendő az ásványi üzemanyagok, Csehország és 

Lengyelország felé a gyógyszeripari készítmények. 2004 előtt a horgolt és kötött ruházati kiegészítők, 

Csehország felé a dohány és dohánytermékek, Lengyelország felé a gabona, az állati és növényi 

eredetű zsírok, olajok, a mesterséges, vágott textilszálak, Szlovákia felé a 90-es évek elején még az 

ércek és ércsalak, a szeszes italok és ecet kategóriájába tartozó kiviteli cikkek áramlottak.  

5. 4 Szlovákia 

Szlovákia 2018-ban szomszédjába, Csehországba exportált a legnagyobb értékben (kb. 11 milliárd 

dollár). A Visegrádi csoporton belül ezt követi Lengyelország (kb. 7 milliárd dollár) és Magyarország 

(5,6 milliárd dollár). Ez a sorrend 1994 és 2018 között változatlan volt. Csehország mindig a szlovák 

exporttermékek legfontosabb célpontja volt. A 2. helyet Magyarország 2011-ben, 2007-ben, 2003-

ban, 2002-ben, illetve 1994 és 1996 között foglalta el, de hagyományosan Lengyelország Szlovákia 

második számú exportpartnere. Ezt láthatjuk a 272. ábra adataiból. A Lengyelországba és 

Magyarországra érkező szlovák exportérték átlagos különbsége 0,4 milliárd USD (számtani átlaggal 

számolva). 
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272. ábra Szlovákia Visegrádi csoportba irányuló exportjának értékei Forrás: (UN Comtrade, 2020) 

adatai alapján saját szerkesztés 

 

Szlovákia 2018-ban elsősorban Csehországból hozott be termékeket (a V4-eken belül): kb. 9,5 

milliárd USD értékben. A Lengyelországból érkező áruk 5,1 milliárd USD; a Magyarországról 

behozott termékek 4,3 milliárd USD értéket képviseltek 2018-ban. 1994 és 2018 között Szlovákia 

minden évben Csehországból importált a legnagyobb értékben. A 2. helyen volt Magyarország 2011 

és 2006 között, a többi évben azonban Lengyelországból származott az import a 2. legnagyobb 

értékben. A folyamatot a 273. ábra is illusztrálja. 

 

273. ábra A Szlovákiába a V4-ekből érkező import értéke Forrás: (UN Comtrade, 2020) adatai alapján 

saját szerkesztés 

 

Az import értéke után azt is szeretném megnézni, pontosan mit is importál Szlovákia a Visegrádi 

csoport országaiból. A  
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107. táblázatban, a mellékletben a kereskedelmi érték szerinti első öt termékkört tüntetem fel 

kiválasztott években. Ez alapján a behozatal 3 fő termékcsoporton (atomreaktorok és egyéb 

kapcsolódó gépipari termékek, elektronikai eszközök és alkatrészeik, gépjárművek és alkatrészeik) 

kívül vas- és acéleszközök, Csehországból és Magyarországból ásványi üzemanyag, 

Lengyelországból bútorok, kárpitozott és kitömött bútordarabok, műanyagból készült termékek 

csoportjaiból állt az uniós csatlakozást követően. Azt megelőzően, a 90-es években Lengyelországból 

cink/réz és belőle készült termékek, szerves vegyi anyagok, Magyarországról gyógyszeripari 

termékek, szervetlen vegyi anyagok, érc és ércsalak érkezett Szlovákiába. 

Ezek után a szlovák exporttermékek megfigyelése a következő feladat a V4-es célországok irányában. 

Ezt láthatjuk a 108. táblázatban, a mellékletben részletesen. Szlovákia legfontosabb exporttermékei 

is az import fő 3 kategóriájába tartoznak. Ezen felül ásványi üzemanyagok, vas- és acéleszközök, 

műanyagból készült termékek csoportjai érték szerint fontos szerepet töltöttek be minden, V4-ek felé 

irányuló exportban. A 90-es évek vége óta ilyen a kiviteli paletta, abban az évtizedben Lengyelország 

felé még gabona, papír és karton, nyomtatott könyvek, újságok, képek, szerves vegyi anyagok, 

Magyarország felé fa és fából készült termékek, papír és karton áramlott inkább.  

6. A Visegrádi csoport külső kereskedelmének jellemzői 

A következő fejezetben a Visegrádi csoport országainak külkereskedelmét nem csak az egymás közti 

kapcsolatokra leszűkítve, hanem tágabb értelemben, minden partnerre kiterjesztve fogom 

megvizsgálni. Így fény derül arra, hogy melyek a V4-ek legfontosabb exportcéljai, honnan 

importálnak a legnagyobb értékben. 

6. 1 Csehország 

1993 és 2018 között Csehország első 10 exportpartnere közül kereskedelmi érték szerint a 

legjelentősebb Németország és Szlovákia volt. A 274. ábra hat év adatait mutatja be, demonstrációs 

céllal. 1993 és 2018 között az első helyen Németország, a második helyen Szlovákia volt minden 

évben. A periódus alatt az exporttermékek között az első 10 országnál, a legnagyobb értékkel 

megjelentek az elektronikai termékek és azok alkatrészei, a gépjárművek és azok alkatrészei, az 

atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek. Németország esetében ezt egészítették ki a 

kárpitozott és kitömött bútordarabok, illetve az ásványi üzemanyagok. 
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274. ábra A cseh export értéke (USD) Forrás: (UN Comtrade, 2020) alapján saját szerkesztés 

 

A legnagyobb értékben cseh termékeket importáló ország közül Lengyelország, az Egyesült 

Királyság, Ausztria, Olaszország és Hollandia minden évben szerepelt az első tízben, váltakozó 

helyeken. Lengyelország kicsivel előrébb került, hiszen 1993-ban a 7. helyen volt, 2018-ban pedig a 

3.-on. Ausztria és az Egyesült Királyság végig nagyjából középen volt, hasonló értékkel. Előbbi 

esetén az export kiegészült a fából készült termékekkel, a vasból és acélból előállított cikkekkel és az 

ásványi üzemanyagokkal. Utóbbi esetén a Csehországból érkező áruk között nagy értéket jelentettek 

a játék- és sporteszközök, a kárpitozott és kitömött bútorok, a 90-es években a nem kötött vagy horgolt 

ruházati kiegészítők, a fém - és fém-kerámia ötvözetek, az üvegáru és a gumi, illetve a belőle készült 

termékek. 

Hollandia kissé hátrébb, a 7-9. helyeket foglalta el. Optikai eszközöket, műanyagárut, a 90-es évek 

elején pedig szerves vegyi anyagokat, illetve ehető állati termékeket importált Csehországból. 

Olaszország pedig az 1993-as 4. helyről 2018-ban a 7. helyre került. Csehország napjainkban 

dohányipari termékeket, gumit és belőle készült termékeket, korábban, 2003-ban gyapjút és állati 

szőrből készült anyagokat, a 90-es években szerves vegyi anyagokat és üvegárut küldött az országba. 

Franciaország csak 1993-ban nem szerepelt az első 10-ben (de az első 20-ban maradt), ezt leszámítva 

középen, a 4-6. helyek körül helyezkedett el. Vas- és acélcikkeket, műanyagárut, a 90-es években 

légi járművek alkatrészeit, gumiból készült termékeket, üveget és üvegárut importált Csehországból. 

A 25 vizsgált évből 16-ban Magyarország is az első 10-ben volt, de a 9., 10. helyeken. A további 

években is a top 20 partnerország között volt. Oroszország és Belgium a 25-ből 11-ben került az első 
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10 közé. Oroszország 1998-tól 1993-ig minden évben a top 10-ben volt, majd 2014 és 2018 

kivételével a legfontosabb 20-ban láthattuk. Az országba legnagyobb értékben az utóbbi években 

műanyagáru, vas- és acélcikkek, játék- és sporteszközök, 2008-ban gyógyszeripari termékek, 2003 

előtt papír és karton, dohányipari termékek, szervetlen vegyi anyagok, lábbelik érkeztek. Belgium 

esetében a kárpitozott és kitömött bútorok töltenek be fontos szerepet az exportban, egészen a 2000-

es évek óta. Az USA 2003 előtt volt a top 10 exportcél között, 8 alkalommal. Optikai eszközöket, 

gumiból készült termékeket, légi járművek alkatrészeit importálja Csehországból, illetve üvegárut, 

szerves vegyi anyagokat, 1993-ban pedig mesterséges és természetes gyöngyöt, fél- és drágaköveket, 

érméket. Spanyolország az első 20 között található ezekben az években, 7 alkalommal pedig az első 

10 között. Vas- és acélcikkeket, kárpitozott és kitömött bútorokat vásárol, míg a 90-es években 

üvegárut, hangszereket, művészeti alkotásokat és mesterséges szövetszálakat vett a legnagyobb 

értékben Csehországból. Kína csupán 1993-ban volt a 10. legfontosabb exportcélpont, a további 

években az első 20 közé került. Napjainkban optikai eszközöket, gumiból készült termékeket, vas – 

és acélcikkeket, a 2000-es években üvegárut, légi járművek alkatrészeit, míg a 90-es években szerves 

vegyi anyagokat, illetve 1993-ban mesterséges és természetes gyöngyöt, fél- és drágaköveket, 

érméket importált Csehországból. 

Németország import szempontjából is végig az első helyen maradt 1993 és 2018 között. Ahogy az 

exportnál, úgy a behozatalnál is a legfontosabb 3 kategória az elektronikai termékek és azok 

alkatrészei, a gépjárművek és azok alkatrészei, az atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari 

termékek. Emellett Németországból érkezik ásványi üzemanyag, vas- és acélcikkek és műanyagáru 

is, és ez a 90-es évekhez képest sem jelent komoly változást. Minden évben szerepel még 

Lengyelország, Szlovákia, Olaszország, Ausztria és Franciaország is az első tíz forrás között. Ez 

látszik a 275. ábra diagramján is. 
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275. ábra A cseh import értéke (USD) Forrás: (UN Comtrade, 2020) alapján saját szerkesztés 

 

Lengyelország 1993-ban a 10. helyen volt, 2018-ra a 3. helyre került fel. Szlovákia a kezdő évi 2. 

helyről 2018-ban a 4.-re került. Olaszország és Franciaország középen maradt, Ausztria az 1993-as 

4. helyről a 8.-ra süllyedt 2018-ban. Olaszország a 2000-es évektől az alapvető 3 kategórián túl vas- 

és acélcikkeket, műanyagárut küldött Csehországba, míg azelőtt megjelent a bútorok termékköre is. 

Franciaországból műanyagáru, gyógyszeripari készítmények, a 2000-es évek előtt szerves vegyi 

anyagok, légi járművek és alkatrészeik szerepeltek az importban. Ausztria az alapvető 3 kategórián 

túl a műanyagáru, illetve a vas- és acélcikkek forrása volt, 2003 előtt az első 5 között a papír és karton, 

illetve optikai eszközök is helyet foglaltak. Oroszország a vizsgált 26 évből 25-ben az első tízben 

volt, 1993-ban a 3., 2018-ban a 7. helyen végzett (behozatali kategóriák: ásványi üzemanyagok, 

atomreaktorok és kapcsolódó gépipari termékek, vas és acél, alumínium és belőle készült termékek, 

gumi és belőle készült termékek, 2010 előtt ezek, illetve szervetlen vegyi anyagok, érc és ércsalak, 

2000 előtt papír és karton). Behozatal szempontjából 22-szer Hollandia is benne volt az első 10-ben, 

18-szor Kína is. Hollandia az alap 3 kategórián kívül optikai eszközöket, műanyagárut, 

gyógyszeripari készítményeket szállított az országba. Kína 2000 után nyert egyre nagyobb jelentőség 

a cseh importforrások között (3 alapkategória, játékok és sporteszközök, ruházati kiegészítők, 

lábbelik, 2003 előtt optikai eszközök, a 90-es évek elején zöldség- és gyümölcskészítmények, 

magok). Az Egyesült Királyság 13-szor (alapvető 3 kategória + műanyagáru, gyógyszeripari 

készítmények, a 90-es években alapvető fémek, optikai eszközök), az USA 14-szer került be az első 

10 közé (atomreaktorok és kapcsolódó gépipari termékek, elektromos eszközök és kapcsolódó 
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termékek, optikai eszközök, légi járművek és alkatrészeik, gyógyszeripari termékek, gépjárművek és 

alkatrészeik a 90-es években dohányipari termékek, élelmiszeripari hulladékok). Az USA az uniós 

csatlakozás előtt jelent meg elősorban. Japán 7-szer (alapvető 3 + optikai eszközök, műanyagáru, a 

90-es években üvegáru), Dél-Korea 2-szer, Magyarország 3-szor került be az első 10-be a 2010-hez 

közeli években, egyébként a top 20-ban voltak. 

6. 2 Lengyelország 

Lengyelország esetében a vizsgálat a 2018 és 1994 közötti időszakra vonatkozik, mivel 1993-ra 

nincsenek elérhető adatok az UN COMTRADE adatbázisában.  

25 év alatt a lengyel termékek minden esetben Németországba áramlottak a legnagyobb értékben (ld. 

276. ábra). Mint minden ország esetében, amely a vizsgált időszakban bekerült az első tíz 

exportcélpont közé, úgy Németországnál is a legjelentősebb termékkörök az atomreaktorok és 

kapcsolódó alkatrészek, az elektromos eszközök és alkatrészeik és a gépjárművek és alkatrészeik. 

Ezen felül műanyagáru, vas és acélcikkek, kárpitozott és kitömött bútorok, a 90-es években pedig 

ruházati kiegészítők (nem kötött vagy horgolt), hajó- és egyéb úszószerkezetek, fa és faszén került 

fel az legértékesebb lengyel exportcikkek közé Németország felé.  

 

276. ábra A lengyel export értéke (USD) Forrás: (UN Comtrade, 2020) adatai alapján saját szerkesztés 

 

Minden vizsgált évben szerepelt az első tíz között Csehország (jelentősége az 1994-es 9. helyről 

2018-ra a 2. helyre nőtt) és az Egyesült Királyság. Utóbbi többnyire az első 5 között maradt, 2018-

ban a fent említett 3 alap lengyel exportcikken felül húst és ehető állati belsőségeket, kárpitozott és 
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kitömött bútorokat, 2013-ban természetes és mesterséges gyöngyöket, fél- és drágaköveket, érméket, 

2008-ban és 2003-ban hajó- és egyéb úszószerkezeteket, a 90-es években rezet és belőle készült 

termékeket, ásványi üzemanyagot importáltak. Az első 10 között volt Franciaország és Olaszország 

(felső középmezőny a top 10-en belül, előbbi 2018-ban műanyagárut, kárpitozott és kitömött 

bútordarabokat, 2013-ban gumiból készült termékeket, 2008-ban rezet és belőle készült termékeket, 

a 90-es években ásványi üzemanyagot, nem kötött vagy horgolt ruházati kiegészítőket, hajó- és egyéb 

úszószerkezeteket vásárolt, utóbbi 2018-ban szintén műanyagárut, húst és ehető állati belsőségeket, 

2008-ban vas és acélcikkeket, 2003-ban és azelőtt élő állatokat, papírt és kartont nagy értékben vett 

Lengyelországtól). Hollandia is az első tízesben volt: 1994-es 2. helyéről 2018-ra a 6. helyre esett. 

Az 1994-es és 1998-as fa és faszén, illetve réz és belőle készült termékek kategóriája helyett 2003-ra 

hajó- és egyéb úszószerkezeteket, nem kötött vagy horgolt ruházati kiegészítőket, majd 2008-ra vas 

és acélcikkeket, 2018-ra ásványi üzemanyagot, kárpitozott és kitömött bútordarabokat vásárolt 

Lengyelországból. Oroszország 1994-es 3. helyéhez képest valamivel hátrébb, a 7. helyre került 

2018-ban. Lengyelország ide műanyagárut, illóolajokat és rezinoidokat, ehető gyümölcs- és 

csonthéjaskészítményeket, papírt és kartont, kárpitozott és kitömött bútordarabokat, a 90-es években 

hús- és halkészítményeket, szeszes italokat és ecetet, gyógyszeripari termékeket, cukrot és édesipari 

termékeket exportált. Svédország 20 évben került be az első 10 közé, de akkor is inkább a tízes lista 

második felébe. Vas- és acélcikkeket, kárpitozott és kitömött bútordarabokat, 2008-ban ásványi 

üzemanyagot, a 90-es években rezet és belőle készült termékeket, fát és faszenet hozott be 

Lengyelországból. Ukrajna hasonló pozícióban jelent meg 15 évben az első tíz között, bár némileg 

más termékkörrel. 2018-ban műanyagáru, papír és karton, 2008-ban ásványi üzemanyag, 2003-ban 

kárpitozott és kitömött bútordarabok, a 90-es évek elején szeszes italok és ecet áramlott Ukrajnába. 

Magyarország 11, Belgium 8 évben első 10-ben, a fennmaradó időben az első 20 legfontosabb 

exportcél közé tartozott. Belgium 2018-ban és 2013-ban műanyagárut, kárpitozott és kitömött 

bútordarabokat, a 2000-es években vas- és acélcikkeket, nem kötött vagy horgolt ruházati 

kiegészítőket importált Lengyelországból. Az USA szintén 8 évben volt a lengyel termékek 10 

legfontosabb célpiacának tagja, de jellegzetesen 2000 előtt, illetve 2015 után. 2018-ban optikai 

eszközöket, légi járművek alkatrészeit, kárpitozott és kitömött bútordarabokat, 2013-ban ásványi 

üzemanyagot, 2008-ban hajó- és egyéb úszószerkezeteket, 2003-ban üvegárut és optikai eszközöket, 

a 90-es években vas- és acélcikkeket, nem horgolt vagy kötött ruházati kiegészítőket, rézből készült 

termékeket, műtrágyát vásárolt a lengyelektől. 2000 és 1994 között Dánia minden évben az első 10 

között volt, de utána az első 20 közé csökkent a jelentősége. A 90-es években kötött és horgolt, illetve 

nem kötött vagy horgolt ruházati kiegészítőket, fát és faszenet, a 2000-es években hajó- és egyéb 

úszószerkezeteket, 2013-ban ismét fát és faszenet, ásványi üzemanyagot, 2018-ban optikai 
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eszközöket és kárpitozott, illetve kitömött bútordarabokat exportált Lengyelország Dániába. 

Szlovákia és Spanyolország alapvetően az első 20 exportcél közé tartozik, de utóbbi 5 alkalommal, 

előbbi 2 alkalommal az első tízbe is felkapaszkodott. Spanyolország 2018-ban kárpitozott és kitömött 

bútorokat, húst és ehető állati belsőségeket, 2013-ban hajó- és egyéb úszószerkezeteket, 

gyógyszeripari készítményeket, a 2000-es években fát és faszenet, gumiból készült termékeket, vas- 

és acélcikkeket, a 90-es években műtrágyát, szerves vegyi anyagokat, papírt és kartont vásárolt nagy 

értékben Lengyelországból. 

Lengyelország 2018 és 1994 között minden évben Németországból importált a legnagyobb értékben 

(ld. 277. ábra). Az importtermékek közül három kategória minden országnál megjelent: 

atomreaktorok és kapcsolódó alkatrészek, elektromos eszközök és alkatrészeik, gépjárművek és 

alkatrészeik. Ez alól az egyetlen kivétel Oroszország. Németország esetén ezeket kiegészíti a 

műanyagáru, a vas- és acélcikkek, illetve 2003-ban a papír és karton, 1994-ben pedig a pamut.  

 

277. ábra A lengyel import értéke (USD) Forrás: (UN Comtrade, 2020) adatai alapján saját szerkesztés 

 

A 25 év során Oroszország, Olaszország és Franciaország az első 10 importpartner első felében, 

Hollandia a második felében helyezkedett el. Oroszországból 2018-ban ásványi üzemanyagok, 

alumínium és belőle készült termékek, szerves vegyi anyagok, vas- és acélcikkek, illetve „nem 

meghatározott kategóriájú” termékek érkeztek Lengyelországba a legnagyobb értékben, 2013-ban 

szervetlen vegyi anyagok, 2008-ban és 2003-ban műtrágya, ércek és ércsalak, ásványi üzemanyag, a 

90-es években a 2000-es évek kategóriái mellett halak és egyéb vízi élőlények, illetve a sók-kén-föld-

cement csoport volt jelent. Olaszországból az alapvető 3 importterméken kívül vas- és acélcikkek, 
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műanyag érkezett, ebben a 90-es évekhez képest nincs változás. Franciaország esetében ugyanezt 

mondhatjuk, annyi különbséggel, hogy tőlük vas- és acélcikkek helyett gyógyszeripari termékek 

érkeztek Lengyelországba. Hollandiából a behozatal 2018-ban nagy értékben élőnövényekből és 

facsemetékből, valamint műanyagáruból állt, míg 2013-ban még szerves vegyi anyagok voltak az 

élőnövények helyén, 2008-ban és 2003-ban pedig gyógyszeripari készítmények, illetve hajó- és egyéb 

úszószerkezetek. 1998-ban és 1994-ben élelmiszeripari melléktermékek egészítették ki a listát. 

Csehország szintén a tízes 2. felében volt 24 évben. Az Egyesült Királyság is 24 éven át képviseltette 

magát az első tízben, de az 1994-es 4. helyről 2018-ra fokozatosan a 10. helyre esett vissza. Az innen 

származó termékek azonban keveset változtak: 2018-ban ugyanúgy műanyagáru és gyógyszeripari 

készítmények érkeztek Lengyelországba, mint 1994-ben. Az USA és Belgium 20 évben volt benne 

Lengyelország importtermékeinek első tíz forrásában. Az Egyesült Államokból napjainkban optikai 

eszközök, légi járművek alkatrészei, ásványi üzemanyagok, 2013-ban gyógyszeripari készítmények, 

a 2000-es években ugyanezek, a 90-es évek elején műanyagok, 1994-ben még hús és ehető állati 

belsőségek érkeztek Lengyelországba. Kína 19 évben szerepelt az első tízes listán, de itt a tendencia 

növekvő: míg 2000 előtt nem került be az első tízbe az ország, 2018-ban már második legfontosabb 

importforrása volt Lengyelországnak. Az importtermékek a 90-es években még a legnagyobb 

értékben nem kötött vagy horgolt ruházati kiegészítők, szerves vegyi anyagok, lábbelik, játékok, állati 

eredetű termékek voltak, melyek közül a játékok és sporteszközök, a ruházati kiegészítők (de már 

kötött és horgolt) megmaradtak 2018-ban is, mellettük bútorok jelentek meg. Svédország (papír és 

karton, műanyagáru, vas- és acélcikkek), Ausztria (papír és karton, műanyagáru, a 90-es években 

optikai eszközök), Dél-Korea (2018-ban műanyagáru és optikai eszközök, korábban vas- és 

acélcikkek, 2003-ban és előtte kötött és horgolt textília, mesterséges szövetszálak, lábbelik) és 

Spanyolország (2018-ban gyümölcs- és csonthéjaskészítmények, műanyagáru, 2013-ban zöldségek 

és ehető gyökeres növények, 2008-ban gyógyszeripari készítmények, a 90-es években kerámia, 

gyógyszeripari készítmények és gyümölcskészítmények) inkább az első 20 partnerország közé 

tartozik, mivel csak egy-két évben kerültek be az első tíz közé. 

6. 3 Magyarország 

Magyarország 2018 és 1993 között minden évben Németországba exportált a legnagyobb értékben 

termékeket. A folyamatot illusztrálja a 278. ábra. Minden évben, szinte minden partner esetében az 

elektromos eszközök és alkatrészeik, az atomreaktorok és alkatrészeik, a gépjárművek és alkatrészeik 

megjelennek az értékes exporttermékek között. Németország esetében ezeket egészítik ki az optikai 

eszközök, a műanyagáruk, a kárpitozott és kitömött bútorok, a 90-es években a ruházati kiegészítők, 
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a lábbelik és a vas- és acélcikkek. Az exportérték szerinti tízes listába minden évben bekerült 

Olaszország, aki alapvetően az első 5-ben volt. 2018-ban és előtte főleg műanyagáru, gabonafélék, 

ruházati kiegészítők érkeztek Olaszországba, míg a 90-es években lábbelik, fa és faszén, hús és ehető 

állati belsőségek.  

 

278. ábra A magyar export értéke (USD) Forrás: (UN Comtrade, 2020) adatai alapján saját szerkesztés 

 

Ausztria szintén minden évben az első ötben volt. A 90-es években fát és faszenet, nem kötött vagy 

horgolt ruházati kiegészítőket exportált Magyarország az országba, az idő előrehaladtával kárpitozott 

és kitömött bútordarabokat, majd vas- és acélcikkeket, ásványi üzemanyagot. Franciaország és az 

Egyesült Királyság a második 5-ben voltak, minden évben. Franciaország 2018-ban optikai 

eszközöket és gyógyszeripari készítményeket, 2003-ban nem kötött vagy horgolt ruházati 

kiegészítőket, míg a 90-es években szerves vegyi anyagokat, alumíniumot és belőle készült 

termékeket, húst és ehető állati belsőségeket importált Magyarországról. Az Egyesült Királyság 

optikai eszközöket, légi jármű-alkotórészeket vásárolt nagy értékben, 2013-ban gumiból készült 

termékeket, előtte, 2008-ban alumíniumból készült termékeket, műanyagárut, 2003-ban 

gyógyszeripari termékeket, a 90-es években nem horgolt vagy kötött ruházati kiegészítőket, szeszes 

italokat és ecetet is. 

Lengyelország és Románia a vizsgált 26 évből 21-szer volt az első tíz tagja, de amíg Lengyelország 

alapvetően az első tízes végén volt, Románia 1993-as 10. helyét 2018-ra 4.-re emelte. Romániába 

2018-ban ásványi üzemanyag, illetve gyógyszeripari készítmények áramlottak, 2008-ban 

gabonafélék, 2003-ban vas és acélcikkek, míg a 90-es években gabonafélék, hús és ehető állati 
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belsőségek, papír és karton, műanyagáru, szeszes italok és ecet, zöldség- és gyümölcskészítmények. 

Hollandia 17-szer került be a legjelentősebb 10 exportpartner közé, míg az USA 15-ször. Hollandia 

2018-ban a magyar gumiból készült termékek és gyógyszeripari készítmények jelentős felvevőpiaca 

volt. 2013-ban gabonafélék, állati és növényi eredetű zsírok és olajok, 2003-ban optikai eszközök, a 

90-es években pedig kötött és nem kötött ruházati kiegészítők áramlottak ide. Az Egyesült Államokba 

Magyarország 2018-ban optikai eszközöket, gumiból készült termékeket, 2008-ban szerves vegyi 

anyagokat és ásványi üzemanyagot, 1998-ban ruházati kiegészítőket, 1993-ban hal- és 

húskészítményeket exportált. Szlovákia és Csehország 13-szor volt a legfontosabb exportcélpontok 

tagja, akkor is a tízes második felébe kerültek, egyébként az első 20 exportcél között szerepeltek. 

Oroszország is 13-szor került be az első tíz közé, elsősorban 1998 előtt, amikor az első 5 között 

találhattuk meg. Később jellemzően az első 20 tagja volt, az első tízben csak a 9-10. helyeket érte el. 

2018-ban Magyarország gyógyszeripari készítményeket, „egyéb előállított termékeket”, 2008-ban 

papírt és kartont, 2003-ban műanyagárut, növényi élelmiszerkészítményeket, korábban állati és 

növényi eredetű zsírokat és olajokat, valamint szeszes italokat, ecetet vitt Oroszországba. Belgium 6 

(optikai eszközök, szerves vegyi anyagok, műanyagáru), Spanyolország 7 (gyógyszeripari 

készítmények, gumiból készült termékek, 2003-ban hús és ehető állati belsőségek, korábban szerves 

vegyi anyagok és gabonafélék), Svédország 2 (optikai eszközök, alumínium és belőle készült 

termékek, gumiból készült termékek, 2008-ban kárpitozott és kitömött bútorok a 90-es években 

ruházati kiegészítők, hús és ehető állati belsőségek), míg Ukrajna (gyógyszeripari készítmények, 

ásványi üzemanyagok, műanyagáru, 90-es években papír és karton, növényi ételkészítmények, 

szeszes italok és ecet) és Svájc (vas- és acélcikkek, műanyagáru, 2013-ban hús és ehető állati 

belsőségek, 90-es években ruházati kiegészítők, növényi és állati eredetű zsírok és olajok) csak 1-1 

évben volt az első tízes exportcélok között. 

Magyarország 2018 és 1993 között minden évben Németországból importált a legnagyobb értékben. 

Minden évben, Oroszország kivételével minden partner esetében az elektromos eszközök és 

alkatrészeik, az atomreaktorok és alkatrészeik, a gépjárművek és alkatrészeik megjelennek az értékes 

importtermékek között. Németország esetében ezeket egészítik ki a légi járművek alkatrészei, a 

műanyagáruk, a vas-és acélcikkek, a 90-es években az optikai eszközök. Ezekben az években 

Ausztria mindig rákerült az első tíz importforrás listájára, és 1993-ról 2018-ra 3. helyéről a 2.-ra 

került. A 90-es években optikai eszközöket exportált Magyarországra, az idő előrehaladtával papírt 

és kartont, majd műanyagárut, vas- és acélcikkeket, ásványi üzemanyagot. Franciaország is minden 

évben az első 10 között volt, az 5.-ről a 10.-helyre került. 2018-ban műanyagárut és gyógyszeripari 

készítményeket, 2008-ban ásványi üzemanyagokat, míg a 90-es években vegyi anyagokat (szerves, 

illetve vegyes) hozott Magyarországra. Olaszország szintén 26 évből 26-szor került fel a listára. Főleg 
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műanyagáru, vas- és acélcikkek, szerves vegyi anyagok érkeztek Olaszországból, míg a 90-es 

években nyersbőr, kárpitozott és kitömött bútorok. 

 

279. ábra A magyar import értéke (USD) Forrás: (UN Comtrade, 2020) adatai alapján saját 

szerkesztés 

 

Oroszországból is nagy volt a behozatal mértéke, hiszen a vizsgált 26 évből 25-ben az első 10 forrás 

között volt, bár összességében csökkenő tendenciában: 1993-as 2. helyéről a 9.-re érkezett 2018-ban. 

Magyarország szerves és szervetlen vegyi anyagokat, gumiból készült termékeket, ásványi 

üzemanyagot, 2008-ban érceket és ércsalakot, műtrágyát, 2003-ban alumíniumot és belőle készült 

termékeket, korábban fát és faszenet, valamint cellulózt importált Oroszországból. Hollandia 22-szer 

került fel az első tíz importforrás listájára (2018-ban a holland műanyagáru és gyógyszeripari 

készítmények jelentős felvevőpiaca volt Magyarország, de a 2000-es években az alumínium és a 

belőle készült termékeké, valamint az élelmiszeripari melléktermékeké is, a 90-es években pedig az 

élőnövények, facsemeték és a papír, karton nagy értékben áramlottak ide), Lengyelország 18-szor. 

Kína esetében ez a szám 19, de az ország csak 1999 után jelent meg az első tíz listáján. Kínából 2018-

ban műanyagáru, optikai eszközök, szerves vegyi anyagok érkeztek Magyarországra a legnagyobb 

értékben, míg 2013-ban vas- és acélcikkek, 2008-ban kárpitozott és kitömött bútordarabok, 2003-ban 

játék- és sporteszközök, 1998-ban lábbelik, illetve nem kötött vagy horgolt ruházati kiegészítők, 

1993-ban szerves vegyi anyagok, kötött és nem kötött ruházati kiegészítők, játék- és sporteszközök, 

lábbelik. Csehország 15, Szlovákia 12, Japán (vas- és acélcikkek, építőanyagok: mint cement, kő, 

műanyagáru, optikai eszközök) szintén 12-szer került fel a top 10-es felsorolásba a vizsgált 
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periódusban. Az USA (2018-ban optikai eszközök, ásványi üzemanyag, 2008-ban vas- és acélcikkek, 

2003-ban gyógyszeripari készítmények, 1993-ban szerves vegyi anyagok) és az Egyesült Királyság 

(műanyagárut és gyógyszeripari készítményeket adott el nagy értékben, 2003 előtt pedig optikai 

eszközöket is) 11-szer, de 2004 előtt, ezután már csak az első 20-ba kerültek be. Belgium 6 

(műanyagáru és gyógyszeripari készítmények), Svájc 3 (gyógyszeripari termékek, optikai eszközök, 

ásványi üzemanyagok), Dél-Korea és Románia (Romániából 2018-ban ásványi üzemanyag, illetve 

alumínium és belőle készült termékek áramlottak Magyarországra, 2013-ban és 2008-ban gumi és 

belőle készült termékek, míg a 90-es években fa és faszén, szervetlen vegyi anyagok, a sók-kén-föld-

cement csoport, valamint élelmiszeripari melléktermékek) 1 alkalommal volt megtalálható az első 10 

importforrás között. 

6. 3 Szlovákia 

Szlovákia esetében a vizsgált időszakban 1994 kivételével minden évben Németország volt a 

legfontosabb exportcélpont (ld. 280. ábra). 1994-ben Csehország volt az első helyen, de minden más 

évben is az első 5 között maradt. Minden évben, minden partner esetében az elektromos eszközök és 

alkatrészeik, az atomreaktorok és alkatrészeik, a gépjárművek és alkatrészeik megjelennek az értékes 

exporttermékek között. Németország esetében, 2018-ban ezeket kiegészítik a lábbelik és a gumiból 

készült termékek, a vas- és acélcikkek, 2003-ban a kárpitozott és kitömött bútordarabok, a 90-es 

években a nem kötött vagy horgolt ruházati kiegészítők, illetve a sók-kén-föld-cement csoport. 
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280. ábra A szlovák export értéke (USD) Forrás: (UN Comtrade, 2020) adatai alapján saját szerkesztés 

 

Minden évben szerepelt az első 10 exportcélország listáján Lengyelország (1994-es 7. helyéről 2018-

ra a 3.-ra került) és Franciaország (1994-es 10. helyéről a 4.-re került 2018-ban, a 90-es években 

jellemző ruházati kiegészítők, mesterséges szövetszálak, papír és karton helyett 2003-ban 

megjelentek a felé áramló export a kárpitozott és kitömött bútordarabok, 2013-ban és 2018-ban a vas- 

és acélcikkek, a műanyagáru). Magyarország a tízes listán belül a középmezőnyben maradt, Ausztria 

és Olaszország szintén középen helyezkedtek el a 25 év során, minden évben. Ausztria 2018-ban vas- 

és acélcikkeket, ásványi üzemanyagot, 2013-ban fát és faszenet, 2003-ban kárpitozott és kitömött 

bútordarabokat, korábban ásványi üzemanyagot és alumíniumból készült termékeket importált 

Szlovákiából. Olaszországba műanyagáru, vas- és acélcikkek, alumíniumból készült termékek, 1998-

ban lábbeliket, ruházati kiegészítőket (nem kötött vagy horgolt), mesterséges szövetszálakat, papírt 

és kartont exportált Szlovákia. Az Egyesült Királyság (kárpitozott és kitömött bútorok, gumiból 

készült termékek, papír és karton, 2003-ban üvegáru, a 90-es években ruházati kiegészítők) és 

Hollandia (vas- és acélcikkek, műanyagáru, 2003-ban kárpitozott és kitömött bútorok, papír és karton, 

korábban szerves vegyi anyagok, tejtermékek és ehető állati termékek) is fontos exportirányt jelent 

Szlovákia számára, hiszen a vizsgált periódusban 20-szor, illetve 21-szer kerültek az első 10 közé. 

Oroszország esetén ez a szám 12, de ez az állam alapvetően a lista végén volt. 2018-ban 

Oroszországba kárpitozott és kitömött bútorokat, gumiból készült termékeket, 2013-ban optikai 

eszközöket, 2008-ban gyógyszeripari termékeket, 2003-ban papírt és kartont, nyomdaipari 

termékeket (könyvek, újságpapír), 1998-ban és 1993-ban vas- és acélcikkeket, hajó- és egyéb 

úszószerkezeteket, lábbeliket, optikai eszközöket exportált Szlovákia. Az első 10 exportcélpont 
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között az USA 6 (kárpitozott és kitömött bútordarabok, gumiból készült termékek, 2008-ban lábbelik, 

a 90-es években ruházati kiegészítők, üvegáru, szerves és vegyes vegyi anyagok), Spanyolország 

(kárpitozott és kitömött bútordarabok, gumiból készült termékek, a 2000-es években papír és karton, 

üvegáru, alumínium és belőle készült termékek, a 90-es években mesterséges szövetszálak) és 

Belgium (műanyagáru, vas- és acélcikkek, kárpitozott és kitömött bútordarabok, 2003-ban bőr és 

belőle készült termékek) 5, Ukrajna (2018 és 2013 esetében műanyagáru, vas- és acélcikkek, ásványi 

üzemanyagok, 2008-ban sók-kén-föld-cement csoport, a 90-es években ezen a csoporton kívül 

kerámia, lábbelik, gumiból készült termékek) 4 és Kína (bútorok és kárpitozott bútorok, optikai 

eszközök, 2013-ban lábbelik, a 90-es években érc és ércsalak, nyersbőr és mesterséges szövetszálak, 

vegyes vegyi anyagok, műanyagáru) 2 alkalommal jelent meg.  

Import tekintetében 1994, 1996 és 1997 kivételével Németország volt a legfontosabb behozatali 

forrás Szlovákia számára (ld. 281. ábra). Az említett években Csehország került az importérték 

szerinti első helyre, de ezeken kívül is az első 5-ben láthatjuk.  

 

281. ábra A szlovák import értéke (USD) Forrás: (UN Comtrade, 2020) adatai alapján saját 

szerkesztés 

 

Szlovákia minden évben, minden partnertől (kivéve Oroszország) importált az alábbi 

termékcsoportokból: elektromos eszközök és alkatrészeik, atomreaktorok és alkatrészeik, 

gépjárművek és alkatrészeik. Németország ezen felül vas- és acélcikkeket, műanyagárut, optikai 

eszközöket exportált Szlovákiába. A vizsgált 25 évből 25-ben Olaszország és Lengyelország (a 10-

ből a második 5-ben), illetve Oroszország (2015-ig az első 5-ben, utána a második 5-ben) az első 10 
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importforrás között volt. Olaszországból Szlovákiába vas- és acélcikkek, műanyagáru, a 90-es 

években szervetlen vegyi anyagok érkeztek. Az Oroszországból származó importtermékek 2018-ban 

az ásványi üzemanyagok, a gumiból készült termékek, szervetlen vegyi anyagok, ércek és ércsalak 

körébe, 2013-ban a szerves vegyi anyagok, 2003-ban az alumíniumból készült termékek, 1998-ban 

az eddigiek, valamint a légi járművek és alkatrészeik körébe tartoztak.  Magyarország 24-szer, 

Franciaország 23-szor került fel az első tízes listára, annak is a második felébe. Ausztria esetében 21 

alkalommal történt ez, de míg 1994.-ben a 4. helyen volt, 2018-ban már csak az első húszba került 

be. Ausztriából 1994-ben optikai eszközök, 1998-ban papír és karton, majd műanyagáru, 2018-ban 

pedig már ásványi üzemanyagok, vas- és acélcikkek érkeztek Szlovákiába. Kína 2003 előtt nem 

szerepelt az első 10-ben, de utána 16-szor (a 90-es években kötött és nem kötött ruházati 

kiegészítőket, lábbeliket, játék- és sporteszközöket, szerves vegyi anyagokat exportált Szlovákiába, 

az idő előrehaladtával ezek megmaradtak, kiegészültek optikai eszközökkel) míg Dél-Korea (optikai 

eszközök, vas- és acélcikkek, műanyagáru) 2004 után 14-szer. 1999 előtt az USA 6-szor (szerves 

vegyi anyagok, 2000 után már optikai eszközök, gyógyszeripari készítmények, légi járművek és 

alkatrészeik), 2004 előtt Spanyolország (2018-ban vas- és acélcikkek, gumiból készült termékek, 

2004 előtt optikai eszközök, gyümölcs- és csonthéjaskészítmények, cukor és cukoripari 

készítmények) 5-ször, 2002 előtt az Egyesült Királyság (2018-ban gyógyszeripari termékek, 

mesterséges és természetes gyöngyök, fél- és drágakövek, érmék, 2008-ban optikai eszközök, a 90-

es években vegyes vegyi anyagok, műanyagáru) 5-ször, Vietnam (2018-ban kárpitozott és kitömött 

bútorok, optikai eszközök, lábbelik, 2013-ban nem kötött ruházati kiegészítők, kávé-tea-fűszerek, 

2008-ban hal és vízi élőlények, 2003-ban vegyes élelmiszeripari termékek, a 90-es években gabona, 

gumiból készült termékek, fémeszközök pl. fém evőeszközök) 2013 után 5-ször, Hollandia (2018-

ban gyógyszeripari termékek, műanyagáru, 2003-ban élelmiszeripari melléktermékek, 1998-ban és 

korábban élő növények, facsemeték, optikai eszközök, szerves vegyi anyagok,  élelmiszeripari 

melléktermékek) 1998 előtt 3-szor, Ukrajna 1997 előtt (műtrágya, hajó- és egyéb úszószerkezetek, 

2003-ban szerves vegyi anyagok, 2008-ban fa és faszén, ércek és ércsalak, alumíniumból készült 

termékek, 2018-ban hús és ehető állati belsőségek) kétszer került fel az első tíz importforrás listájára.   
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7. A Visegrádi csoport a globális értékláncban 

A visegrádi négyek kiterjedt kapcsolataiból, illetve fontosabb export- és importtermékeinek 

egyezéséből és jellegéből (alkatrészek, darabok) sejteni lehet, hogy az országok részei a globális 

értékláncnak. A V4-ek exportjában nagy arányt képez az import. 

 

282. ábra Az export importtartalma a Visegrádi csoportban (bruttó export %-ában), 2005 és 2016 

között Forrás: (OECD, 2020) 

 

A 282. ábra bemutatja, hogy a visegrádi országok exportjának hány %-át adja az import. A szürke 

vonalak az EU-27 esetében jelölik ezt az arányt. Látható, hogy Szlovákia és Magyarország esetében 

(Luxemburg és Málta után, amelyeknél az ok az ország méretében, természeti kincseinek 

szegénységében keresendő) ez az arány a legnagyobbak közé tartozik az Európai Unión belül. Az 

OECD adatbázisában az indikátor 2005 és 2016 között elérhető, ebben a periódusban Szlovákia 41,9 

(2009) és 46,8 (2013) % által határolt terjedelemben mozgott, 2005-ről 2016-ra pedig 43-ról 44,5%-

ra nőtt. Magyarország esetében a limitek 43,1 (2015) és 47,8 (2011) %, 2005-ről 2016-ra pedig 44-

ről 44,1%-ra emelkedett a behozatal aránya a kivitelben. Az EU-n belüli pozíció a két ország esetében 

nem változott a vizsgált periódusban. Csehország Írország után követi a fenti két országot, a 2009-es 

33,3% és 2015-ös 39,7 % minimum és maximum értékek közötti adatokat produkálva. 2005-ben az 

arány 34,4% volt, és 2016-ra 37,7%-ra nőtt. A V4-ek közül Lengyelország esetében a legkisebb az 

import aránya az exporton belül. A vizsgált időszakon belül Észtország, Belgium, Szlovénia, 

Bulgária, Dánia, 2007 kivételével Litvánia, 2007 és 2009 kivételével Portugália kivitelében is 

nagyobb volt a behozatal aránya, mint Lengyelország esetében. 24,4 % (2009) és 28,4 % (2011) 

között mozogtak az értékek, és a 2005-ös 24,7%-ról 2016-ban 26,9%-ra emelkedett az arány. 
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Azonban a maradék 15 európai uniós tagország esetében ennél is alacsonyabb az export értékében az 

import aránya.  

Az országok hasonló pozícióját erősíti meg az OECD adatai arra vonatkozóan, hogy mekkora a bruttó 

exporthoz hozzáadott értéke az adott hazai gazdaságnak. Az előzőknek megfelelő sorrendet 

állíthatunk fel: Luxemburg és Málta után Szlovákia, Magyarország, Írország, Csehország, majd 7 

ország különbséggel Lengyelország. Ebben a sorrendben egyre nagyobb a hozzáadott érték aránya az 

exportban (OECD , 2020), ahogy azt a 283. ábra is mutatja. 

 

283. ábra A hazai hozzáadott érték aránya a bruttó exportban (%) 2005 és 2016 között az EU-27-ben 

Forrás: (OECD , 2020) 

 

Szlovákia esetében a hozzáadott érték az export 58-53%-át tette ki az elérhető, vizsgált periódus alatt, 

míg Magyarországnál 57-52%, Csehországnál 67-60%, Lengyelországnál 76-72%-át. Időben 

különösebb változást nem mutatnak az adatok. 

A Csoporton belüli exportra némileg más jellemzők illenek.  
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Magyarország- 

Csehország 

55,9 52,0 52,4 50,9 56,9 54,3 53,2 52,9 54,1 54,6 56,4 

Lengyelország- 

Csehország 

70,1 66,1 66,9 66,6 72,3 69,6 67,0 68,4 68,6 68,1 68,2 

Szlovákia -

Csehország 

59,7 57,6 58,2 60,8 62,2 58,1 55,1 56,9 56,3 57,0 58,4 

Csehország -

Lengyelország 

66,7 65,6 65,8 65,6 69,4 65,3 64,0 63,6 63,2 63,0 64,5 

Magyarország - 

Lengyelország 

57,4 54,2 55,9 54,8 56,7 55,0 53,5 54,0 54,3 55,3 57,5 

Szlovákia -

Lengyelország 

57,8 56,0 56,6 58,2 59,5 57,9 55,1 58,1 57,5 58,7 61,3 

Csehország -

Magyarország  

63,3 62,8 62,6 63,8 68,2 65,1 63,1 61,9 60,6 59,1 59,2 

Lengyelország - 

Magyarország  

72,8 70,5 69,9 71,6 75,1 69,7 69,5 71,2 71,1 70,4 71,3 

Szlovákia - 

Magyarország 

59,9 55,1 57,3 59,2 61,0 58,7 53,8 54,9 53,6 54,5 57,2 

Csehország - 

Szlovákia 

67,6 65,6 64,5 66,0 68,8 64,3 62,7 61,7 61,7 61,7 62,3 

Lengyelország - 

Szlovákia 

74,3 72,4 71,1 72,6 76,5 74,2 72,6 74,0 73,3 72,9 73,3 

Magyarország -

Szlovákia 

59,4 53,9 50,5 50,6 54,2 50,5 51,2 52,5 52,2 52,3 55,3 

96. táblázat A hazai hozzáadott érték a bruttó exportban (%) a V4-ek felé, 2005 és 2015 között, Forrás: 

(OECD, 2020) alapján saját szerkesztés 

 

A 96. táblázat bemutatja, hogy a visegrádi országok egymás felé áramló bruttó kivitelüknek hány 

százaléka a forrásország által hozzáadott érték, az elérhető 2005 és 2015 közötti periódusban. Az 

adatokat egy példával, a következőképpen kell értelmezni: 2015-ben a Magyarországról 

Csehországba áramló exportnak 56,4%-át adta a Magyarországon előállított érték, míg 2005-ben 

55,9%-át. Minden országkapcsolat esetében elmondhatjuk, hogy az exportban a hozzáadott érték 

aránya több, mint 50%, de kevesebb, mint 77%. A Csehország felé irányuló exportban a legnagyobb 

hozzáadott érték Lengyelország, majd Szlovákia, végül Magyarország esetében volt a vizsgált 

periódusban. Lengyelország esetében Csehország, Szlovákia, Magyarország a sorrend, Magyarország 

esetében pedig Lengyelország, Csehország, Szlovákia. Szlovákia tekintetében a legnagyobb mértékű 

hozzáadott érték szintén a Lengyelországból érkező árukban volt, utána a Csehországból és 

Magyarországról érkezőben. Ez nagyobb arány, mint az egyes visegrádi országok által hozzáadott 

érték aránya az összes kereskedelmi partner felé irányuló, összesített bruttó export értékéhez képest.  

Azt láthattuk, hogy a visegrádi országok bruttó exportjaiban (minden ország felé, összesítve) nagy 

értéket képvisel az import. Ez utalhat a globális értékláncba való mély beágyazottságra is. A 

következtetést megerősítik az OECD vonatkozó adatai is. A 97. táblázat bemutatja, hogy az egyes 

visegrádi országok által hozzáadott érték a világ összesített exportjának mekkora részét teszi ki, 
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mindig az adott ország bruttó exportjának %-ában. Így tehát láthatjuk, hogy például 2015-ben a cseh 

bruttó export 19,4%-ának felelt meg az az érték, amellyel hozzájárult a világban áramló exporthoz, 

ennyiben járult hozzá a globális értéklánchoz. Az elérhető adatok a 2005 és 2015 közötti periódusra 

vonatkoznak. Ez alatt végig leginkább Lengyelország, második helyen Csehország, harmadik helyen 

Szlovákia, végül Magyarország járult hozzá a globális értéklánchoz. Az arány összességében 20% 

alatt, és 12% felett volt. Általánosságban növekedést figyelhetünk meg az arányban, átlagosan 1,65 

százalékponttal. Világszinten ez az érték nem sok, azonban az adott országok szempontjából nem is 

kevés. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Csehország 17,9 18,1 18,0 18,4 16,7 17,7 18,2 18,3 18,8 18,8 19,4 

Lengyelország 20,0 20,1 19,9 20,3 18,7 20,3 21,0 21,1 20,9 21,3 21,5 

Magyarország 14,1 14,1 14,0 13,5 12,6 13,2 13,9 14,7 15,3 15,4 16,2 

Szlovákia 17,3 16,8 16,5 16,7 15,4 17,0 16,8 17,2 17,0 17,8 18,8 

97. táblázat Előrefelé történő részvétel a globális értékláncban a V4-ek esetén 2005 és 2015 között, az 

egyes visegrádi országok bruttó exportjának százalékában Forrás: (OECD, 2020) alapján saját 

szerkesztés. 

 

Ha azt vizsgáljuk, hogy az egyes visegrádi országok bruttó exportjában mekkora volt a kívülről 

érkező érték, tehát a globális értékláncból mekkora érték került be a visegrádi országok kivitelébe, 

akkor a hátrafelé történő részvételt kell megvizsgálnunk. Az erre vonatkozó adatokat tartalmazza a 

98. táblázat. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Csehország 34,4  35,6  36,3  35,5  33,3  37,2  38,7  39,3  38,9  39,7  39,3  

Lengyelország 24,7  27,2  27,6  27,8  24,4  26,9  28,4  27,3  27,3  27,5  26,6  

Magyarország 44,0  46,2  45,9  46,7  43,5  47,5  47,8  47,0  46,1  46,0  43,1  

Szlovákia 43,0  46,5  46,1  45,0  41,9  43,9  46,7  46,6  46,8  45,9  44,8  

98. táblázat Hátrafelé történő részvétel a globális értékláncban a visegrádi országokban, 2005 és 2015 

között, az egyes visegrádi országok bruttó exportjának százalékában Forrás: (OECD, 2020) alapján 

saját szerkesztés 

 

Ahogy látható, a sorrend pont az ellenkezője annak, ahogy az egyes visegrádi országok hozzájárultak 

a globális értéklánchoz.  Magyarország exportjában van a legnagyobb szerepe a globális hozzáadott 
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értéknek, majd utána következik Szlovákia, Csehország és Lengyelország. Amennyiben leszűkítjük 

a vizsgálatot az egymás közti kereskedelemre, a 99. táblázat és a 100. táblázat értékeit kapjuk.   

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Magyarország -

Csehország 0,7  0,7  0,8  0,7  0,7  0,7  0,7  0,8  0,8  0,8  0,8  

Lengyelország -

Csehország 1,2  1,3  1,3  1,3  1,4  1,5  1,6  1,6  1,6  1,7  1,7  

Szlovákia - 

Csehország 2,8  2,67  2,5  2,7  2,6  2,6  2,5  2,7  2,6  2,7  2,8  

Csehország - 

Lengyelország 1,0  1,0  1,1  1,2  1,2  1,2  1,3  1,3  1,2  1,2  1,2  

Magyarország -

Lengyelország 0,4  0,6  0,6  0,6  0,5  0,5  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  

Szlovákia -

Lengyelország 1,1  1,1  1,0  1,2  1,1  1,2  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1  

Csehország -

Magyarország 0,8  0,9  1,0  1,0  0,9  0,9  0,8  0,8  0,9  1,0  1,0  

Lengyelország - 

Magyarország 0,8  1,0  0,9  0,9  0,8  1,0  0,9  0,9  0,8  0,9  0,9  

Szlovákia -

Magyarország 1,2  1,4  1,4  1,7  1,5  1,6  1,7  1,7  1,7  1,8  1,8  

Csehország -

Szlovákia 1,8  1,8  1,7  2,0  1,7  1,4  1,6  1,7  2,1  2,0  2,0  

Lengyelország -

Szlovákia 0,6  0,6  0,5  0,6  0,5  0,5  0,6  0,6  0,8  0,8  0,8  

Magyarország -

Szlovákia 0,6  0,9  0,9  0,7  0,6  0,5  0,6  0,6  0,9  0,9  1,0  

99. táblázat Előrefelé történő részvétel a globális értékláncban, a V4-ek esetén, egymás között, 2005 és 

2015 között, az egyes visegrádi partnerországok bruttó exportjának százalékában Forrás: (OECD, 

2020) alapján saját szerkesztés. 

 

A táblázatot a következőképpen kell értelmezni. Magyarország teljes bruttó exportjának 0,7%-a adja 

meg azt az értékösszeget, amellyel Magyarország hozzájárult Csehország 2005-ös bruttó exportjához. 

Ez 0,8%-ra nőtt 2015-re. Azonban ez a legkisebb arány a visegrádi négyek között. Szlovákia bruttó 

kiviteléből 2,5-2,8% felelt meg annak az értéknek, amellyel hozzájárult a cseh exporthoz, míg 

Lengyelország esetében ez 1,2-1,7 % (növekvő tendenciában). A lengyel exportban is a szlovák 

hozzáadott érték jelenik meg a legnagyobb értékben a V4-ek közül, majd Csehország és 

Magyarország következik. Magyarország esetében is Szlovákia áll az első helyen, 1,2-1,8%-kal 

(növekvő tendenciában), a második helyen Lengyelország és Csehország váltogatja egymást a 

vizsgált periódusban. Szlovákia bruttó exportjában a cseh hozzáadott érték jelenik meg a legnagyobb 

értékben, 1,4-2%-kal, majd Magyarország 0,5-1%-kal, és Lengyelország 0,5-0,8%-kal (emelkedő 

tendenciában).  
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Azt tehát láthattuk, hogy az egyes visegrádi országok saját exportjukhoz mérten milyen mértékben 

járultak hozzá visegrádi partnerországuk exportjához. A következő táblázat azt mutatja meg, hogy ez 

az érték a partnerország exportjának hány százalékát adja meg.  
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Csehország-

Magyarország 0,96 1,05 1,14 1,25 1,10 1,07 1,08 1,17 1,25 1,36 1,39 

Csehország-

Lengyelország 0,73 0,77 0,77 0,88 0,89 0,88 0,90 0,88 0,81 0,78 0,76 

Csehország-

Szlovákia 3,95 3,79 3,22 3,68 3,35 2,83 3,07 3,13 3,63 3,70 3,74 

Lengyelország-

Csehország 1,5  1,7  1,8  1,9  1,9  2,1  2,3  2,3  2,4  2,6  2,6  

Lengyelország-

Magyarország 1,2  1,5  1,4  1,5  1,4  1,8  1,7  1,7  1,7  1,9  2,0  

Lengyelország-

Szlovákia 1,6  1,7  1,3  1,5  1,3  1,4  1,5  1,5  2,1  2,2  2,2  

Magyarország – 

Csehország 0,6  0,6  0,7  0,6  0,5  0,5  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  

Magyarország – 

Lengyelország 0,3  0,4  0,4  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  

Magyarország – 

Szlovákia 1,2  1,6  1,4  1,1  0,9  0,8  0,8  0,8  1,2  1,3  1,4  

Szlovákia-

Csehország 1,3  1,3  1,3  1,4  1,3  1,3  1,3  1,5  1,5  1,4  1,5  

Szlovákia-

Lengyelország 0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  

Szlovákia-

Magyarország 0,6  0,7  0,9  1,1  1,0  1,0  1,1  1,3  1,3  1,3  1,3  

100. táblázat Hátrafelé történő részvétel a globális értékláncban, a V4-ek esetén, egymás között, 2005 

és 2015 között, az egyes visegrádi országok bruttó exportjának százalékában Forrás: (OECD, 2020) 

alapján saját szerkesztés 

 

A táblázatot a következőképpen kell értelmezni. 2005-ben a csehek által hozzáadott érték a 

magyarországi teljes bruttó export 0,96% -át, míg 2015-ben 1,39%-át jelentette. Ez alapján érhető, 

hogy a csehek Szlovákia exportjához adták hozzá a legnagyobb értéket, a szlovák export 2,83 - 

3,95%-át, 2010-ig csökkenő, onnantól növekvő tendenciában. Lengyelország ebben a tekintetben a 

3. helyen van. A lengyelek a cseh exportnak adták a legnagyobb hányadát a V4-ek közül (1,5-2,6%-

át, növekvő tendenciában), majd a szlovák (a szlovák export 1,3-2,2%-át, alapvetően emelkedve), 

végül a magyar exportnak (1,2-2%, növekvő tendenciában). A magyarok a szlovák exporthoz járultak 

hozzá a legnagyobb mértékben (a szlovák kivitel 0,8-1,4%-át adta Magyarország), majd a cseh 

exporthoz (általában annak 0,6%-át adta), végül a lengyelhez (0,3%). Szlovákia a cseh exportban 

képezte a legnagyobb értéket (a cseh export 1,3-1,5%-át adta), majd a magyarban (0,6-1,3%, növekvő 

tendenciában), végül a lengyelben (0,4%). 

Következtetések a Visegrádi csoport kereskedelmi kapcsolatairól 
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A Visegrádi csoport országai az Európai Unión belül számos hasonlóságot mutatnak. Gazdasági 

teljesítményük, egy főre jutó bruttó hazai termékük növekvő tendenciát mutat, amely növekedés 

üteme az európai uniós átlagnál magasabb. A működőtőkének elsősorban befogadói, nem küldői. 

Azonban a négy tag különválasztható: Csehország és Szlovákia egy főre jutó GDP-je a vizsgálat 

utolsó éveiben magasabb, ellenben 2016-tól Magyarország és Lengyelország esetén a növekedés 

üteme nagyobb. A fizetési mérleg alapján azonban 2015 óta Szlovákia, illetve Magyarország nettó 

kölcsönfelvevő, Csehország pedig Lengyelországgal együtt nettó hitelező. Adósságállomány szerint 

csak Csehországnak nincsen a legfrissebb adatok alapján visszafizetendő hitele. Ezen információk 

szerint azt mondhatjuk, hogy Csehország gazdasági helyzete a legszilárdabb. Ez az idő függvényében 

is így volt, Csehország a kilencvenes évek második felétől fogva a csoport legerősebb tagja, a többiek 

kicsit le is vannak szakadva tőle. 

Kutatásom során megvizsgáltam a visegrádi négyek kereskedelmi kapcsolatainak alakulását a csoport 

megalakulása után. Eredményeim alapján a V4-országok fontos szerepet töltenek be egymás 

kereskedelmében, hiszen megjelennek egymás 10 legfontosabb exportőrei és importőrei között. 

Azonban más országokat is a vizsgálatba vonva láthatóvá válik, hogy export tekintetében minden 

visegrádi ország legfontosabb partnere Németország. Az első tíz partner között Ausztriát, Belgiumot, 

az Egyesült Királyságot, Franciaországot, Hollandiát, Olaszországot, Oroszországot, 

Spanyolországot és az USA-t is megtalálhatjuk minden visegrádi országnál. A közös exportcélpontok 

többsége az Európai Unió tagja, tehát általánosságban elmondhatjuk, hogy a Visegrádi csoport 

kivitele a legnagyobb értékben az Európai Unióba irányul.  

Import alapján is Németország a visegrádi országok legjelentősebb partnere. A Visegrádi csoport 

behozatala minden tag esetén nagy értékben származik Ausztriából, Dél-Koreából, az Egyesült 

Királyságból, Franciaországból, Hollandiából, Kínából, Olaszországból, Oroszországból és az USA-

ból. Az export- és importfelek között átfedést fedezhetünk fel: Ausztria, az Egyesült Királyság, 

Franciaország, Hollandia, Olaszország, Oroszország és az USA a kivitel és behozatal szempontjából 

is fontos szerepet tölt be. De más országokkal összehasonlítva sem elhanyagolható visegrádi országok 

szerepe egymás kereskedelmében. 

Sokat elárul a V4-ek kereskedelmi kapcsolatairól a termékek jellege is. A csoport érték szerinti 

legfontosabb termékei exportban és importban megegyeznek: 

 • Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

 • Elektronikai eszközök és alkatrészek 

 • Gépjárművek és alkatrészeik 
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A közösség belső és 3. felek felé irányuló kereskedelmében is ezek a kategóriák játsszák a 

legfontosabb szerepet. Az 1993 (illetve 1994) óta eltelt időben a visegrádi országok exporttermékei 

mutatnak változást, de ezek fokozatosan következtek be, bizonyos termékcsoportok pedig a 21. 

század és az uniós tagság bekövetkeztével folyamatos szereplők lettek a kivitelben. A 3 fő kategória 

mellett a legértékesebb kiviteli termékek között gyakran szerepel még a műanyagból készült 

termékek kategóriája, a vas- és acéleszközök, az ásványi üzemanyag, az optikai eszközök, a légi 

járművek és alkatrészeik. Vannak olyan csoportok, amelyek inkább egy-egy országkapcsolatra 

jellemzőek, mint Csehországnál a fából készült termékek Ausztria irányába, a dohányipari termékek 

Olaszországba, Lengyelország esetében a hús az Egyesült Királyság felé, az illóolajok Oroszország 

felé, Magyarországon a gabonafélék Olaszországba, gyógyszeripari készítmények Franciaországba, 

Szlovákiából lábbelik Németországba. Korábban nagyobb volt az egyes országokra jellemző 

exportkategóriák diverzitása. Természetesen akkor is volt egy-két kategória, amelyik jellemző volt 

általánosan a Visegrádi csoportra, mint például a kötött vagy éppen nem kötött ruházati kiegészítők, 

az üvegáru. Azonban a legfontosabb öt exportcikk között több volt az egyedi kategória. Erre példa 

Csehország esetén a hangszerek és művészeti alkotások Spanyolország irányába, Lengyelország 

esetén a cukor és egyéb édesipari termékek Oroszország felé, Magyarország esetében zöldség- és 

gyümölcskészítmények Romániába, Szlovákia esetében a sók-kén-föld-cement csoport Németország 

felé.  

Megfigyelhető, hogy korábban inkább a primer szektor, illetve a szekunder szektor olcsó termékei 

kerültek a Visegrádi Négyek legértékesebb exportkategóriái közé, mint a zöldségek, a fa, az ásványok 

(érc, cink), a ruházati kiegészítők, mesterséges szövetszálak. 2018 felé haladva a primer szektor 

termékei a legértékesebb exportcikkek közül lassan kikoptak, helyüket egyértelműen a szekunder 

szektor termékkategóriái vették át.   

Import tekintetében megállapíthatjuk, hogy a három kategória itt is minden visegrádi országnál 

megjelent: atomreaktorok és kapcsolódó alkatrészek, elektromos eszközök és alkatrészeik, 

gépjárművek és alkatrészeik. A vas- és acéleszközök, a műanyagból készült termékek és az ásványi 

üzemanyag gyakori importcikke volt minden visegrádi országnak, de itt némileg színesebb a kép, 

mint az export esetén. Az utóbbi évtizedben az említett jellegzetes kategóriák mellett egyedileg 

vannak eltérésék. Például Kínából a játékok és sporteszközök, a ruházati kiegészítők érkeztek 

Lengyelországba, míg Magyarországra szerves vegyi anyagok, optikai eszközök és műanyagból 

készült termékek, Szlovákiába pedig inkább a lengyel importhoz hasonlóan ruházati kiegészítők, 

játékok, de optikai eszközök is. Spanyolországból zöldség-gyümölcs érkezik Lengyelországba, 

gumiból készült termékek és vas- és acéleszközök Szlovákiába. Időben visszafelé haladva azt 
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láthatjuk, hogy az Európai Uniós forrásországokból a mai legértékesebb behozatali cikkek hasonlóan 

térnek el a V4-ek csatlakozása előttiektől, mint az export. Akkor is és évtizedünkben is főleg 

szekunder termékekről volt szó, országspecifikusan egy-egy agrárszektorból származó árukategória 

is megjelent. 

Összevetve az exportot az importtal láthatjuk, hogy sok az egyezés. A három legfontosabb 

kereskedelmi kategória a Visegrádi csoport számára az atomreaktorok és kapcsolódó alkatrészek, 

elektromos eszközök és alkatrészeik, gépjárművek és alkatrészeik. Mivel mindkét irányban 

áramlanak, arra következtethetünk, hogy importként érkeznek az országokba, majd esetleges 

feldolgozást, átdolgozást követően az export részeként hagyják el őket. Ezt a következtetést 

alátámasztja a globális értékláncban lévő érintettségünk vizsgálata is.  

Az Európai Unión belül Csehország, Magyarország és Szlovákia azon országok közé tartoznak, 

amelyekben a legkisebb a hazai hozzáadott érték, ellenben a legnagyobb a külföldi hozzáadott érték 

az exportban. Lengyelország ebből a szempontból kicsit elszakad a visegrádi négyektől, mivel 

nagyobb mértékű a hazai hozzáadott értéke az exportban. A visegrádi csoport országainak 

exportjához mérten a globális értékláncból származó kapott érték magasabb, mint a hasonlóan mért, 

az országok által a globális értékláncba adott érték. Kevésbé járulnak hozzá a globális 

értékteremtéshez, mint amennyire az egyéb országok által teremtett érték hozzájárul az ő 

termelésükhöz. Ez azt jelenti, hogy a csoport a globális értékláncból többet kap, mint amennyit abba 

belead. Ha csak egymás közt nézzük az országokat, láthatjuk, hogy az országok exportjában csupán 

néhány százalékot képvisel a V4-tagok által hozzáadott érték, tehát egymás termelésének értékéhez 

nem járulnak hozzá nagy mértékben. 

Elemzésem alapján a visegrádi négyek között szoros a kereskedelmi kapcsolat. Az országok egymás 

fontos partnereinek számítanak. Számos hasonlóság van közöttük: a kereskedelmi termékek jellege, 

a legfőbb partnerek. A globális értékláncba hasonló módon kapcsolódnak be. Azonban, ahogy a 

szakirodalmi ismertetőből is kitűnt, az európai uniós csatlakozás után a visegrádi négyek egyeztetései 

lazább területeken zajlottak, alapvetően nem érintettek közvetlen gazdasági kérdéseket. A közös 

kereskedelmi tulajdonságok azt mutatják, hogy érdekeik itt is hasonlóak lehetnek, ezért nem zárható 

ki, hogy a jövőben az együttműködés a gazdaságra is kiterjed. Hasonló javaslatot tehetünk 

mindegyiküknek: a globális értékláncba nagyobb értéket kell beleadniuk, a láncban előrébb kell 

kerülniük. A termékek, amelyekkel a leginkább hozzájárulnak a globális termeléshez, alapvetően 

ipari termékcsoportokba tartoznak. Érdemes lenne a kutatás-fejlesztést erősíteni az országokban, 

hogy nagyobb tudást – nagyobb értéket – adhassanak hozzá a globális gazdasághoz. A K+F azonban 

sok esetben egyedül végrehajtva nem kifizetődő (a 20. században például a nagy költséggel járó 
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atomkutatásokat ezért nem külön-külön, hanem együtt valósították meg az Európai Gazdasági 

Közösség országai az EURATOM keretében). Elképzelhető, hogy a V4-ek együttesen végzett 

kvaterner szektorban végzett, összehangolt tevékenysége mindannyiuk számára kifizetődő lenne. 

Jelenleg azonban a köztük lévő kapcsolatokat nem ez határozza meg, a látható kereskedelmi-

gazdasági azonosságok, egyezések inkább a hasonló körülményekből erednek.  
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101. táblázat A cseh importtermékek a visegrádi országokból adott években Forrás: UN COMTRADE 

adatai alapján saját szerkesztés 

Év Partnerország Cseh importtermékek 

2018 

Lengyelország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Bútorok; kárpitozott és kitömött termékek 

Vas- és acéleszközök 

Magyarország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Gyógyszeripari termékek 

Játékok, sporteszközök és alkotóelemeik 

Szlovákia 

Ásványi üzemanyagok 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Vas- és acéleszközök 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

2013 

Lengyelország 

Vas- és acéleszközök 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Ásványi üzemanyagok 

Magyarország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Műanyagáru 

Vas- és acéleszközök 

Szlovákia 

Ásványi üzemanyagok 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Vas- és acéleszközök 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

2008 

Lengyelország 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Vas- és acéleszközök 

Ásványi üzemanyagok 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Magyarország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Műanyagáru 

Vas- és acéleszközök 

Szlovákia 

Ásványi üzemanyagok 

Vas- és acéleszközök 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

2003 

Lengyelország 

Ásványi üzemanyagok 

Vas- és acéleszközök 

Bútorok; kárpitozott és kitömött darabok 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Magyarország 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Műanyagáru 

Alumínium és belőle készült termékek 

Szlovákia Ásványi üzemanyagok 
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Vas- és acéleszközök 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Műanyagáru 

1998 

Lengyelország 

Ásványi üzemanyagok 

Vas- és acéleszközök 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Réz- és belőle készült termékek 

Magyarország 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Ásványi üzemanyagok 

Műanyagáru 

Alumínium és belőle készült termékek 

Szlovákia 

Vas- és acéleszközök 

Ásványi üzemanyagok 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Műanyagáru 

1993 

Lengyelország 

Ásványi üzemanyagok 

Réz és belőle készült termékek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Szervetlen vegyi anyagok 

Huzalok 

Magyarország 

Ásványi üzemanyagok 

Gyógyszeripari készítmények 

Dohány és feldolgozott dohányáru  

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Műanyagáru 

Szlovákia 

Vas- és acéleszközök 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Műanyagáru 

Elektronikai termékek és alkatrészek 
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102. táblázat A kereskedelmi érték szerinti 5 legfontosabb cseh exporttermék a V4-országokba Forrás: 

UN COMTRADE adatai alapján saját szerkesztés 

Év Partnerország Cseh exporttermékek 

2018 

Lengyelország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Vas és acél 

Műanyagáru 

Magyarország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Ásványi üzemanyagok 

Műanyagáru 

Szlovákia 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Ásványi üzemanyagok 

Műanyagáru 

2013 

Lengyelország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Vas és acél 

Műanyagáru 

Magyarország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Szerves vegyi anyagok 

Műanyagáru 

Szlovákia 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Ásványi üzemanyagok 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Vas és acél 

2008 

Lengyelország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Vas és acél 

Ásványi üzemanyagok 

Magyarország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Vas és acél 

Műanyagáru 

Szlovákia 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Ásványi üzemanyagok 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Vas és acél 

2003 

Lengyelország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Vas és acél 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Műanyagáru 

Magyarország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Vas és acél 

Ásványi üzemanyagok 

Szlovákia Gépjárművek és alkatrészeik 
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Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Ásványi üzemanyagok 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Vas és acél 

1998 

Lengyelország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Ásványi üzemanyagok 

Vas és acél 

Műanyagáru 

Magyarország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Ásványi üzemanyagok 

Vas és acél 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Szerves vegyi anyagok 

Szlovákia 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Vas és acél 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Vas és acél 

1993 

Lengyelország 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Vas és acél 

Szappanok, kenőanyagok, viaszok 

Szerves vegyi anyagok 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Magyarország 

Ásványi üzemanyagok 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Vas és acél 

Szerves vegyi anyagok 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Szlovákia 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Ásványi üzemanyagok 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Vas és acél 
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103. táblázat Importtermékek Lengyelországban a V4 csoportból Forrás: UN COMTRADE adatai 

alapján saját szerkesztés 

Év Partnerország Lengyel importtermékek 

2018 

Csehország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Vas és acél 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Műanyagáru 

Magyarország 

Műanyagáru 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Gyógyszeripari termékek 

Szlovákia 

Vas és acél 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Műanyagáru 

2013 

Csehország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Vas és acél 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Műanyagáru 

Magyarország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Műanyagáru 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Gyógyszeripari termékek 

Szlovákia 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Ásványi üzemanyagok 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Vas és acél 

2008 

Csehország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Vas és acél 

Ásványi üzemanyagok 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Magyarország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Műanyagáru 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Vas és acél 

Szlovákia 

Vas és acél 

Ásványi üzemanyagok 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

2003 

Csehország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Vas és acél 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Műanyagáru 

Magyarország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Műanyagáru 

Gyógyszeripari termékek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Szlovákia Vas és acél 
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Ásványi üzemanyagok 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

1998 

Csehország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Ásványi üzemanyagok 

Vas és acél 

Műanyagáru 

Magyarország 

Műanyagáru 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Gabona 

Gyógyszeripari termékek 

Szlovákia 

Vas és acél 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Műanyagáru 

Papír és karton 

Alumínium és belőle készült termékek 

1994 

Csehország 

Vas és acél 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Szerves vegyi anyagok 

Szappanok, kenőanyagok, viaszok 

Ásványi üzemanyagok 

Magyarország 

Gyógyszeripari termékek 

Műanyagáru 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Állati és növényi zsírok stb. 

Mesterséges, vágott textilszálak 

Szlovákia 

Szerves vegyi anyagok 

Vas és acél 

Műanyagáru 

Nyomtatott könyvek, újságok, képek stb. 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 
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104. táblázat Lengyel exporttermékek a V4 országaiban Forrás: UN COMTRADE adatai alapján saját 

szerkesztés 

Év Partnerország Lengyel exporttermékek 

2018 

Csehország 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Vas és acél 

Bútorok, kárpitozott és kitömött termékek 

Magyarország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Műanyagáru 

Bútorok, kárpitozott és kitömött termékek 

Szlovákia 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Műanyagáru 

Bútorok, kárpitozott és kitömött termékek 

Ásványi üzemanyagok 

2013 

Csehország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Vas és acél 

Ásványi üzemanyagok 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Magyarország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek  

Gépjárművek és alkatrészeik 

Réz és rézből készült termékek 

Műanyagáru 

Szlovákia 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Ásványi üzemanyagok 

Vas és acél 

Műanyagáru 

2008 

Csehország 

Ásványi üzemanyagok  

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Vas és acél 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Magyarország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Bútorok, kárpitozott és kitömött termékek 

Vas és acél 

Szlovákia 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Ásványi üzemanyagok  

Vas és acél 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Műanyagáru 

2003 

Csehország 

Ásványi üzemanyagok  

Vas és acél  

Bútorok, kárpitozott és kitömött termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Magyarország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Bútorok, kárpitozott és kitömött termékek 

Illóolajok – kozmetikai és parfümkészítmények 

Szlovákia Ásványi üzemanyagok  
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Bútorok, kárpitozott és kitömött termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Vas és acél 

1998 

Csehország 

Ásványi üzemanyagok 

Vas és acél 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Réz és rézből készült termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Magyarország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Vas és acél 

Réz és rézből készült termékek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Ásványi üzemanyagok 

Szlovákia 

Ásványi üzemanyagok 

Elektronikai eszközök és alkatrészek 

Szerves vegyi anyagok 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

1994 

Csehország 

Ásványi üzemanyagok 

Réz és rézből készült termékek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Szervetlen vegyi anyagok 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Magyarország 

Ásványi üzemanyagok 

Réz és rézből készült termékek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Gyógyszeripari termékek 

Papír és karton 

Szlovákia 

Ásványi üzemanyagok 

Réz és rézből készült termékek 

Cink és cinkből készült termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek  

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 
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105. táblázat Magyarország importált termékei a Visegrádi csoportból kereskedelmi érték (USD) 

szerint Forrás: UN COMTRADE adatai alapján saját szerkesztés 

 

Év Partnerország Magyar importtermékek 

2018 

Csehország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Műanyagáru 

Ásványi üzemanyagok 

Lengyelország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Bútorok, kárpitozott és kitömött termékek 

Műanyagáru 

Szlovákia 

Ásványi üzemanyagok 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Vas és acél 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

2013 

Csehország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Szerves vegyi anyagok 

Műanyagáru 

Lengyelország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Réz és belőle készült termékek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Műanyagáru 

Szlovákia 

Ásványi üzemanyagok 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Vas és acél 

2008 

Csehország 

Elektronikai termékek és alkatrészek  

Gépjárművek és alkatrészeik 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek  

Vas és acél 

Szerves vegyi anyagok 

Lengyelország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Bútorok, kárpitozott és kitömött termékek 

Vas és acél 

Szlovákia 

Ásványi üzemanyagok 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Vas és acél 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

2003 

Csehország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Ásványi üzemanyagok 

Vas és acél 

Lengyelország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Ásványi üzemanyagok 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Bútorok, kárpitozott és kitömött termékek 
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Szlovákia Ásványi üzemanyagok 

Elektronikai termékek és alkatrészek  

Vas és acél 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

1998 

Csehország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Vas és acél 

Ásványi üzemanyagok 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Szerves vegyi anyagok 

Lengyelország 

Vas és acél 

Réz és belőle készült termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Papír és karton 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Szlovákia 

Ásványi üzemanyagok 

Vas és acél 

Fa és fából készült termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Papír és karton 

1993 

Csehország 

Ásványi üzemanyagok  

Gépjárművek és alkatrészeik 

Vas és acél 

Szerves vegyi anyagok 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Lengyelország 

Ásványi üzemanyagok  

Réz és belőle készült termékek 

Gyógyszeripari termékek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek  

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Szlovákia 

Ásványi üzemanyagok  

Vas és acél 

Fa és fából készült termékek 

Papír és karton 

Gépjárművek és alkatrészeik 
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106. táblázat Magyar exporttermékek a Visegrádi csoportban Forrás: UN COMTRADE adatai 

alapján saját szerkesztés 

Év Partnerország Magyar exporttermékek 

2018 

Csehország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Gyógyszeripari termékek 

Játékok és sporteszközök alkatrészei 

Lengyelország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Műanyagáru 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Gyógyszeripari termékek 

Szlovákia 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Műanyagáru 

Ásványi üzemanyagok 

2013 

Csehország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Gépjárművek és alkatrészeik  

Műanyagáru 

Gyógyszeripari termékek 

Lengyelország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek  

Műanyagáru 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Gyógyszeripari termékek 

Szlovákia 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek  

Gépjárművek és alkatrészeik 

Ásványi üzemanyagok 

Vas és acél 

2008 

Csehország 

Elektronikai termékek és alkatrészek  

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Műanyagáru 

Vas és acél 

Lengyelország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Műanyagáru 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Vas és acél 

Szlovákia 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Ásványi üzemanyagok  

Gépjárművek és alkatrészeik 

Vas és acél 

2003 

Csehország 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek  

Gépjárművek és alkatrészeik  

Műanyagáru 

Papír és karton 

Lengyelország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Műanyagáru 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Gyógyszeripari termékek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Szlovákia Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 
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Elektronikai termékek és alkatrészek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Műanyagáru 

Horgolt és kötött ruházati kiegészítők 

1998 

Csehország 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek  

Gépjárművek és alkatrészeik 

Műanyagáru 

Horgolt és kötött ruházati kiegészítők 

Lengyelország 

Műanyagáru 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Gabona 

Gyógyszeripari termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Szlovákia 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek  

Műanyagáru 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Ásványi üzemanyagok 

1993 

Csehország 

Ásványi üzemanyagok 

Gyógyszeripari termékek 

Dohány és feldolgozott dohányáru  

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Műanyagáru 

Lengyelország 

Gyógyszeripari termékek 

Állati és növényi eredetű zsírok, olajok 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Mesterséges, vágott textilszálak  

Műanyagáru 

Szlovákia 

Műanyagáru 

Gyógyszeripari termékek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek  

Ércek és ércsalak 

Szeszes italok és ecet 
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107. táblázat Szlovákia importtermékei a V4-ekben Forrás: UN COMTRADE adatai alapján saját 

szerkesztés 

Év Partnerország Szlovák importtermékek 

2018 

Csehország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Ásványi üzemanyagok  

Vas és acél 

Lengyelország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Bútorok, kárpitozott és kitömött termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Vas és acél  

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Magyarország 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek  

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Műanyagáru 

Ásványi üzemanyagok 

2013 

Csehország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Ásványi üzemanyagok 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Vas és acél 

Lengyelország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Vas és acél 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Műanyagáru 

Magyarország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Ásványi üzemanyagok 

Vas és acél 

2008 

Csehország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Ásványi üzemanyagok 

Vas és acél 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek  

Elektronikai termékek és alkatrészek  

Lengyelország 

Vas és acél  

Ásványi üzemanyagok 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Műanyagáru 

Magyarország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Gépjárművek és alkatrészeik  

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Ásványi üzemanyagok 

Szerves vegyi anyagok 

2003 

Csehország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Ásványi üzemanyagok 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Vas és acél 

Lengyelország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Ásványi üzemanyagok 

Vas és acél 

Bútorok, kárpitozott és kitömött termékek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Magyarország Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek  
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Elektronikai termékek és alkatrészek  

Műanyagáru 

Vas és acél 

Gépjárművek és alkatrészeik 

1998 

Csehország 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Vas és acél 

Ásványi üzemanyagok 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Lengyelország 

Ásványi üzemanyagok 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Szerves vegyi anyagok 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Cink és belőle készült termékek 

Magyarország 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Műanyagáru 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Gyógyszeripari termékek 

1994 

Csehország 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Ásványi üzemanyagok  

Vas és acél 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Lengyelország 

Ásványi üzemanyagok  

Cink és belőle készült termékek 

Réz és belőle készült termékek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek  

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Magyarország 

Műanyagáru 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek  

Szervetlen vegyi anyagok 

Gyógyszeripari termékek 

Ércek és ércsalak 
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108. táblázat Szlovák exporttermékek a Visegrádi országokban Forrás: UN COMTRADE adatai 

alapján saját szerkesztés 

Év Partnerország Szlovák exporttermékek 

2018 

Csehország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Vas és acél 

Ásványi üzemanyagok 

Lengyelország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Vas és acél 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Műanyagáru 

Magyarország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Ásványi üzemanyagok  

Gépjárművek és alkatrészeik 

Vas és acél 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

2013 

Csehország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Ásványi üzemanyagok 

Vas és acél 

Gépjárművek és alkatrészeik  

Lengyelország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Vas és acél 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek  

Ásványi üzemanyagok 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Magyarország 

Ásványi üzemanyagok 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Vas és acél  

Gépjárművek és alkatrészeik 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek  

2008 

Csehország 

Vas és acél  

Ásványi üzemanyagok 

Elektronikai termékek és alkatrészek  

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Lengyelország 

Vas és acél  

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Ásványi üzemanyagok 

Gépjárművek és alkatrészeik  

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Magyarország 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Ásványi üzemanyagok  

Vas és acél  

Gépjárművek és alkatrészeik 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

2003 

Csehország 

Ásványi üzemanyagok 

Vas és acél 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek  

Gépjárművek és alkatrészeik  

Lengyelország 

Vas és acél 

Ásványi üzemanyagok 

Gépjárművek és alkatrészeik 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Műanyagáru 

Magyarország Ásványi üzemanyagok 
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Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Vas és acél 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

1998 

Csehország 

Vas és acél 

Ásványi üzemanyagok 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek  

Gépjárművek és alkatrészeik 

Lengyelország 

Vas és acél 

Műanyagáru 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek  

Gabona 

Papír és karton 

Magyarország 

Ásványi üzemanyagok  

Vas és acél 

Fa és fából készül termékek 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek  

1994 

Csehország 

Vas és acél 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Műanyagáru  

Gépjárművek és alkatrészeik 

Elektronikai termékek és alkatrészek 

Lengyelország 

Szerves vegyi anyagok 

Vas és acél 

Műanyagáru 

Nyomtatott könyvek, újságok, képek stb 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek 

Magyarország 

Ásványi üzemanyagok 

Fa és fából készül termékek 

Vas és acél 

Papír és karton 

Atomreaktorok és egyéb kapcsolódó gépipari termékek  
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ABSTRACT 

In 2018, the US has launched an intensive international trade war with China, notwithstanding many 

US enterprises propose the benefits of bilateral free trade to reduce export and import costs mutually. 

The bilateral trade between China and the United States is closely linked and mutually influenced. 

Furthermore, a mass of China-US industrial chains are deeply interdependent and interact with each 

other. So far, there have been several rounds of trade battles between China and the US, through 

imposing additional and retaliatory tariffs. While they have not only brought huge and irreparable 

losses to these two world’s biggest economies, but also threatened the development of the global 

economy.  

The purposes of this research paper are to examine what prompted the US to launch an unprecedented 

trade war with China in 2018, and to what extent the trade war will affect China’s economy. Lastly, 

what China can specifically learn from the trade war, especially comparing with the Japan-US trade 

war. This paper will use statistical data analysis and case study to have a scientific investigation of 

these issues. It’s revealed that it is not just a simple China-US trade war, but tends to be a contest of 

global technological leadership.  

Keywords：China-US, trade war, tariffs, trade conflict, technology 
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INTRODUCTION 

Since China began reforming its economy and liberalizing its trade regime in 1979, China went into 

one of the world’s biggest and fastest-growing economics, China-US ties have expanded adequately. 

At the end of 2001, China successfully joined the WTO, entered a new stage of comprehensive 

opening-up, gradually integrated with world trade under the background of economic globalization. 

According to the International Monetary Fund (IMF) until 2015, China was the world’s fastest-

growing major economy, with growth rates averaging 10% over 30 years. Nowadays, China is the 

world’s second-largest economy by nominal GDP and the world’s largest economy by purchasing 

power parity. 

However, from 2003 to the end of 2005, a series of trade frictions unilaterally initiated by the United 

States cast a heavy shadow over China-US trade relations, and a trade war seemed to be imminent. 

China and the US entered an unprecedented period of trade conflicts. Eventually, in March 2018, 

after the US government announced sanctions against China under section 301 of the trade law of 

1974, China and the US imposed tariffs on each other, escalating their economic and trade conflicts 

into an intensified "Trade War". So far, there have been several rounds of trade battles between China 

and the US, through imposing additional and retaliatory tariffs, over the past two years. 

Even though many US enterprises propose the benefits of bilateral free trade to reduce export and 

import costs mutually, the US continued to raise the import tariffs from China in 2018. Thus, the aims 

of this research paper are to examine what prompted the US to launch an unprecedented trade war 

with China, and to what extent the trade war will affect China’s economy, it involves in China’s 

outward foreign direct investment, global industrial chain as well as technology and manufacturing 

industry. In the meantime, comparing with the case of Japan-US trade war in 1980s, it can be a good 

lesson for China, to learn how to overcome the international trade challenge.  
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LITERATURE REVIEW 

1.1 What is Trade War? 

Definition given by researchers Joseph F. Francois, et al. (2019) means “a breakdown in cooperative 

trading relations between countries, or coalitions of countries”.  It’s believed that, trade war is an 

approach of protectionism through implementing protectionist policies, which will result in the 

disadvantage of the development of international trade. Furthermore, according to the definition given 

by European Parliament (2015), protectionism denotes the restriction, and/or distortion in the 

international trade through imposing tariffs and quotas, including the regulations, interventions and 

policies of a nation’s government, with the purpose of protecting domestic industries. It allows the 

government protects domestic products by imposing tariffs or restriction on foreign goods and service 

flowing into domestic market. There are four different types of policies of protectionism conformed 

by Corporate Finance Institute (2015): (a) Imposing tariffs (b) Quotas-limitation the quantity of 

imported products (c) Subsidies given by the government (d) Standardization. Within trade war, a 

plenty of products will fall into protection between battle nations.  

On the contrary, it is advocated that free trade is greatly contributed to boost the country’s economy, 

it plays a vital role in the world stage. In the free trade, all interventions are supposed to be opposed, 

including tariffs and non-tariffs barriers (Regine Adele Ngono Fouda, 2012). 

Researcher Surender Mor (2018) examined that after World War II, many countries have experienced 

economic reconstruction after disaster, such as Japan and European countries. Under the support of 

the US trade liberalization and free trade policy, the US dismantled trade barriers with Germany and 

France, a good economic dimension has formed, created well-known economic miracle in Germany 

and glorious France’s Trente Glorieuses for thirty years. 

1.2 History of Trade War 

In the history, there are numerous best-known tariff conflicts which happened between different 

countries over the past centuries, summarized as follows (Surender Mor, 2018): (a)  Méline Tariff 

Law, (b)  Opium Wars, (c)  Fordney-McCumber Tariff, (d)  Smoot-Hawley Ac, (e)  Currency War, 

(f)  Chickens War, (g)  Pasta War, (h)  Banana War. Negatively, they caused powerful and far-

reaching influence on global economy. 

A trade war is seen as a powerful tool to boost the country's economy, especially amid a recession 

that has left the gap between rich and poor class sharply divided (Surender Mor, 2018). In the past 

decades, trade wars have been frequently used as a means to protect the economic and trade 
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development of the US as its economic and trade power has grown,  the US has been involved in a 

plenty of trade war with different countries, it’s listed three typical trade wars in the history as follows: 

 Smoot-Hawley Ac (1930s):  

Initially, US President Herbert Hoover focused on responding to an agricultural crisis in the early 

years of the Great Depression and proposed tariffs on farm imports. But Senators Reed Smoot and 

Willis C. Hawley argued that a series of industrial tariffs should be added. Despite a petition by 1,000 

American economists asking Hoover to veto the plan, it did not succeed. Countries around the world 

then responded by imposing tariffs on American exports, adding even more pressure to an already 

struggling economy. Smoot-hawley was regarded by many as a disaster, and it provoked retaliation 

from other countries, including Canada. As a result, it led to a 61 per cent drop in US exports in 1933 

and stalled the economic recovery during the Great Depression. In large part because of the failure of 

smoot-Hawley, Hoover lost the following election to Franklin Roosevelt, who replaced smoot-

Hawley with the Reciprocal Trade Agreement Act of 1934, enabling the President to negotiate tariff 

reductions (Douglas A. Irwin, 1998). 

 Chicken war (1960s): 

Imports of chicken from Europe have soared as the world has begun to buy cheap American poultry, 

thanks to the rise of mass-produced factory chicken in the United States. But France and West 

Germany imposed high tariffs on American poultry at that time, which caused great losses to the 

American poultry industry. Under the leadership of Lyndon Johnson, the U.S. government imposed 

a 25 percent tariff on products including Volkswagen, especially its "light trucks," French cognac, 

potato starch and dextrin (Jonathan R. Macey, 1987). 

 Banana war (1993): 

In the United States, banana production is low except in Hawaii and Florida, but many banana farms 

in Latin America are owned by U.S. companies. The United States complained as early as 1993 that 

Europe imposed high tariffs on fruit from Latin America to give its former Caribbean colonies an 

edge in the market. In retaliation, the US imposed tariffs on goods such as French handbags, British 

linens and Danish ham. Eventually, after filing eight complaints with the World Trade Organization, 

the European Union agreed in 2009 to gradually ease tariffs, and the banana war ended in 2012 (Kees 

Jansen, 2006). 
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1.3 Historical Review of China-US Trade War 

Back to present China-US trade war, it has been lasting nearly two years. So far, the prospect of trade 

negotiations is still unclear, and some retaliatory tariffs on each other's goods have also entered the 

implementation stage. Since the first half of 2017, China and the United States have started 

negotiations on trade issues, and their disagreements of on trade issues have been going on long time. 

Historically, it is mainly divided into seven phases until 15 January 2020 (Yanxiang, 2019).  

 Phase one: From August 14, 2017 to May 19, 2018 due to slightly trade conflicts between China 

and the US, China US trade war kicked off. The main reason is that the United States officially 

launched a section 301 investigation against China on August 18, 2017 and released a list of 50 

billion US dollars in taxes on April 3, 2018. In the wake of the ZTE incident, trade conflict 

further increased, and China responded strongly by imposing tariffs on some the US imports. At 

the end, after many consultations, the two sides issued a joint statement and reached an 

agreement to cease the trade war and stop imposing tariffs on each other.  

 Phase two: From May 19, 2018 to September 17, 2018 the US side suddenly "changed its mind", 

overturning the previous achievements of China-US trade negotiations and worsening the 

dispute. On May 29, 2018, the United States argued that it would still impose tariffs on $50 

billion worth of Chinese goods, implementing on July 6, 2018. After that, on July 11th, another 

tax list including $200 billion worth of goods was released, and the scale of tax list has grown. 

The Chinese government responded in kind by imposing tariffs on the same amount of the US 

goods on the same day. On September 17, 2018 the United States announced a 10 percent tariff 

on $200 billion worth of Chinese goods, implementing from September 24, 2018.And it’s going 

to rise to 25 percent from January 1, 2019. The next day, China government said it would impose 

5 or 10 percent tariffs on about $60 billion of US goods from September 24, 2018 and sue the 

US over its tariffs at the WTO. 

 Phase three: From December 1, 2018 to May 10, 2019 China and the US negotiates. During this 

period, many bilateral trade talks were held, and in-depth exchanges of views were conducted in 

several areas. Significant progress was made, but there were still some disagreements.  

 Phase four: From May 10, 2019 to June 2, 2019 China-US trade conflict has escalated again. 

The trade war resumed after the US and China failed to reach an agreement after the first day of 

the 11th round of high-level trade talks, with the US formally raising tariffs on $200 billion worth 

of Chinese goods from 10 percent to 25 percent and adding Huawei to its "List of Entities". As 

for this kind of irresponsible action took by the US, on May 13, 2019 China announced that from 

June 1, 2019 it would increase $60 billion worth of tariffs on the US goods, in response to the 
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implementation of tariff increase on May 10, 2019, and published titled "China's Position in the 

China-US Economic and Trade Consultation" white paper, accused the US of unilateral and 

protectionist measures, China-US trade war was heating up.  

 Phase five: From June 29, 2019 to August 14, 2019 China and the US experienced a lowering 

of tension. The trade war between China and the US was back on track after the two countries' 

leaders held ice-breaking talks in Japan. The US side said it would not impose new tariffs on 

Chinese exports and allow some US companies to continue selling products to Huawei, greatly 

easing the situation. 

 Phase six: From August 23, 2019 to September 2, 2019 China-US trade war resumed, the friction 

intensified. On the evening of August 23, 2019 China’s State Council's Tariff Commission issued 

two major announcements. Secondly, it decided to resume tariffs on cars and parts importing 

from the United States. On August 28, the official website of the office of the United States Trade 

Representative (USTR) released a notice confirming that the tariff rate on $300 billion of Chinese 

products imported to the United States would be raised from the original 10% to 15% and 

executed in two batches. 

 Phase seven: From September 12, 2019 to January 15, 2020. On September 12, 2019, 

spokesman Gao Feng of the Ministry of Commerce of China said that the economic and trade 

teams of China and the United States have maintained effective communication. On September 

25, 2019 the US side released three exclusion lists of goods subjects to tariffs against China, 

covering more than 400 items. China supports relevant enterprises to continue to purchase certain 

quantities of soybeans, pork and other agricultural products from the United States in accordance 

with market principles and WTO rules. Finally, on January 15, 2020 first phase of the trade deal 

between China and the US was signed at the White House, China-US trade war, which has lasted 

almost two years, stalled temporarily. 

1.4 The Causes of China-US Trade War 

1.4.1 Brief Review of China-US Bilateral Trade Relations 

The bilateral trade between China and the US can be traced back to the 1880s, after the founding of 

People’s Republic of China in 1949. In line with the principle of independence and equal trade, the 

bilateral trade relations between China and the US developed smoothly. In 1950, the trade volume 

between China and the United States remained at a relatively high level of $238 million. But after the 

Outbreak of the Korean War, the US imposed a long embargo on China (United States Chamber of 

Commerce, 2014). 
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The embargo policy has completely cut off the economic and trade contacts between the two 

countries. It was not until 1972, when U.S. President Richard Nixon visited China, that relations 

between the two countries began to normalize. On January 1, 1979 China and the US officially 

established diplomatic relations. On July 1 of the same year, China and the US signed the China-US 

Trade Agreement in Beijing. The agreement officially re-established bilateral trade relations. At the 

same time, China entered the period of reform and opening up, bilateral trade between China and 

the developed rapidly during this period. However, due to the weak bilateral trade foundation, 

resulting in bilateral trade development volatility was strong. Since China joined the WTO in 2001, 

especially since the 2008 financial crisis, China-US economic and trade relations have maintained a 

fast and sound momentum of development (United States Chamber of Commerce, 2014). 

As of 2019, China has been the world's largest exporter of goods and second largest importer of goods 

for 10 consecutive years, and the world's second largest exporter of services for six consecutive years. 

In 2019, China’s exports represent 13.4% of world exports for its products, with $2498569866 

thousand USD of export value. While the US’s exports represent 8.8% of world exports for its 

products in the same year, with $1645174335 thousand of export value, becoming the world second 

largest exporter (See Figure1). 
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Figure 27 List of exporters for the selected product in 2019 

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE and ITC statistics. 

Figure 28 List of importers for the selected product in 2019 

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE and ITC statistics. 

 

As the world's second largest economy, China is also the world's second largest importer. In 2019, 

China’s imports represent 10.9% of world imports for its products, with $2068950255 thousand of 

imported value, ranking 2nd in world imports. While the US imports occupy for 13.5% of world 

imports for its products in the same year, with $2568396449 thousand of imported value, becoming 

the world largest importer (See Figure 2). 

In 2019, the US became China’s biggest trading export country, the share of the US in China’s exports 

represented 16.75%, greatly higher than any other trading partners (See Figure 3). 
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Figure 29 Prospects for market diversification for a product exported by China in 2019 

Sources: ITC calculations based on General Customs Administration of China statistics. 

 

Furthermore, China became the biggest trading import country in 2019, with 18.4% of Share of China 

in the US imports, followed by Mexico and Canada (See Figure 4).  

http://www.customs.gov.cn/
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Figure 30 Prospects for diversification of suppliers for a product imported by the US in 2019 

Sources: ITC calculations based on US Census Bureau statistics. 

 

Since the establishment of diplomatic relations between China and the US, trade ties become more 

and more strengthened, imports and exports commodities are rich and diverse. At present, China is 

the largest merchandise trading partner of the US, the biggest imports source, as well as the third 

largest export market, behind Canada and Mexico (Wayne M. Morrison, P1, 2018). In 2017, the US 

mainly exported transportation devices (planes, helicopters, spacecrafts and cars), electromechanical 

products (integrated circuits, computers), Vegetable products (soybeans) and chemical products 

(human or animal blood) to China. However, for China’s market, it mostly exported 

electromechanical products (broadcasting equipment, computers, and office machine parts), 

miscellaneous (models and stuffed animals, seats and light fixtures) and textiles (knit sweaters and 

non-knit women sweaters) to the US (see Figure 5 and Figure 6 ).  

http://www.census.gov/
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Source: Observatory of Economic Complexity, 2020. Own compilation on the basis of Observatory of 

Economic Complexity, 2020 data. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Observatory of Economic Complexity, 2020. Own compilation on the 

basis of Observatory of Economic Complexity, 2020 data. 

Figure 31 China Exports to U.S. in 2017 
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It is obvious to see that bilateral trade of China and US play an important role in the respective 

international trade system. Before that, China’s international trade was still at the process of 

constantly development. 

However, throughout the history, trade conflicts between China and the United States have already 

existed. During the 1980s, the United States consistently exported more to China than China sold to 

the United States. However, the situation has changed in the mid-1990s, when China started to sell 

more in value terms to the United States. Economic liberalization, strong industrial investment and 

China’s accession to the World Trade Organization helped boost exports to the United States through 

the 1990s and 2000s. From 2003 to the end of 2005, a series of trade frictions unilaterally initiated 

by the United States cast a heavy shadow over China-US trade relations, and a trade war seemed to 

be imminent. China and the United States entered an unprecedented period of trade conflicts. As a 

part of China-US economic and trade relations, China-US trade conflict changes with the 

development of China-US political relations and the changing international situation. In 2018, despite 

China's dissuasions, the US administration launched a trade war and set off a series of round of China-

US trade battles. 

However, under the status of two biggest economies in the world, trade conflicts are inevitable. In 

the following, the paper will analyse these issues from the perspective of politics and economics. 
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1.4.2 Political and Economic Reasons of China-US Trade War 

1.4.2.1 The US Complaints 

The US administration complained about the huge trade deficit with China, attributes it to China’s 

unfair trade practices, such as the theft of US jobs and intellectual property by China (Wayne M. 

Morrison, 2018).  

Regarding the US complaint in the world stage, that’s not only one case. As an organization that 

adheres to the policy of free trade, WTO has shown that in terms of geography of WTO disputes, the 

US is the leading complainant and respondents (See Table 1), as of 2012, which is extremely active 

in the world stage, occupying for one third of total of top 10 countries, respectively. 

 

Complainant  

No. of 

disputes Respondent No. of disputes 
United States   100 United States 116 

European Union  87 European Union 70 

Canada    33 China 26 

Brazil  25 India 21 

Mexico  21 Argentina 18 

Argentina  15 Canada 17 

Japan  15 Japan 15 

South Korea  15 Brazil 14 

Thailand  13 Mexico  14 

China  9 South Korea 14 

 

Table 13 Countries most frequently involved in World Trade Organization trade disputes 

Source: Author’s edition 2020, based on World Trade Organization 

 

Researcher Hayter and Edenhoffer (2014) argued that the US is dominant as complainant and 

respondent in the world trade. Complaint could be regarded as a tool of provoking trade dispute. The 

US administration believed that Chinese market will be forced to open its trade door wider and 

provide a better environment for the US companies through imposing tariffs on imported products 

from China, on the one hand, which is beneficial to reduce the US-China trade deficit lasting over the 

past years, and to curb the intellectual property transfer to China (Yi Huang et al., 2018). Thus, the 

US government intended to deduct the flow of Chinese imports by imposing tariffs, call on US 

enterprises in China move bake to the US, and urge consumers to buy US products (Chian Voen 

Wong, 2018).  

Furthermore, 2018 was the mid-term election year of the US congress. Trade sanctions against China 

could be a common and effective tool in the U.S. presidential campaign and in gaining popular 
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support. The US president Trump's trade war with China is also an effort on his campaign promise to 

win voters' support through implementing his “America First” foreign policy (Ken Koyama, 2018). 

Researcher Surender Mor (2018) argued that the US President Trump trade sanction against China 

has a false understanding of the operation way of the global economy. It seems that the US 

government did not absorb experience from the economic disaster of the Great Depression, it’s 

predicted mistakenly that imposing tariffs are beneficial with reducing the trade deficit with China, 

win this trade war, China eventually will give up under a series of negotiations each other and so on. 

However, according to KPMG Economics & Tax Centre (2018), it concluded that there is no win-

win situation, there are no countries will benefit from it, specifically, it will cause the increase of the 

costs of many goods, directly to its consumers.  

However, researchers Yi Huang et al.(2018) examined that the behind purpose of imposing the tariffs 

is to add pressure on China to change its current policies toward foreign companies, in the current 

economic globalization, global value chains are complex, they have been interacting each other with 

interest relations. By increasing tariffs, it helps to reduce the competition with foreign companies 

inside the country, because the costs of imported products will be higher, so that domestic consumers 

will tend to purchase the domestic products, it will be painful for them by paying higher price. 

Certainly, domestic companies will suffer more than normal, because they are highly relied on foreign 

countries with imported products. 

1.4.4.2 Trade Deficits 

Beyond the facts I described in the previous subchapters, in the followings, it is necessary to show 

the actual data to examine the US trade deficit as the US administration complained.  

The difference between the value of a country's imports and its exports over a period of time is defined 

as the Balance of Trade. Furthermore, the trade deficit occurs when the value of imports exceeds the 

value of exports. When a country appeared trade deficit, it indicates that the country's foreign 

exchange reserves decline, the international competitiveness of their products is weakened, the 

country's foreign trade is at a disadvantage during that period. A huge trade deficit will aggravate the 

outflow of domestic resources, increase the external debt and affect the normal and effective operation 

of the national economy. Therefore, the government should try to avoid chronic trade deficit (Gould 

and Ruffin, 1996). 

China is the world’s second-largest economy by nominal GDP and the world’s largest economy by 

purchasing power parity, and the US is the largest economy in the word, China and the US are deeply 

dependent on each other for bilateral trade. The United States has a comparative advantage in some 

https://www.thebalance.com/comparative-advantage-3305915
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products, such as agricultural products, industrial supplies and telecommunications 

equipment (William H. Branson, 1971). 

As the world’s largest economy, in the world stage, there are many countries building trade 

relationship with the US, they established the good cooperation with the US in export and import 

goods for a long time. At present, there are top five trading partners for the US, including China, 

Canada, Mexico, Germany, and Japan. However, along with the rapid development of the bilateral 

trade, it results in the large trade deficits between the US and other countries. The US has the world’s 

largest trade deficit, especially it’s obvious with these five top trade partners in 2018 (See Table 2). 

 

Total Volume of Goods Traded and Trade Deficit for the Top Five U.S. 

Trading Partners 

Country Total Volume of Goods Traded 

(Billion） 

Trade Deficit (Billion) 

China $660  $419 

Canada $617  $20 

Mexico $611 $81 

Germany $184 $68.2 

Japan $218 $67.6 

                 

Table 14 Top Five U.S. Trading Partners in Total Volume of Goods Traded and Trade Deficit 

 Source: U.S. Census Bureau, 2020. Own compilation on the basis of U.S. Census Bureau, 2020 data 

 

 

Figure 7 illustrates the percentage of trade for the top five U.S. trading partners in 2018. This data 

provided by Census only covers the countries’ goods, service is not included. It’s obvious that the 

largest U.S. trade deficit in goods is with China and the second largest U.S. trade deficit is with 

Mexico, with 63% and 12% of sum of trade deficit for the top five U.S. trading partners in 2018, 

respectively. It’s also apparent that there is a huge difference of trade deficit between China and 

Mexico. Even though the US, Canada and Mexico signed the world largest agreement, the North 

American Free Trade Agreement, sum of U.S. trade deficit with Canada and Mexico is still no more 

than China’s. 

 

https://www.census.gov/foreign-trade
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Figure 32 Percentage of Sum of Deficits in Goods for the Top Five U.S. Trading Partners in 2018 
 

 

From the perspective of China-US bilateral trade, the trade deficit continues to exist, and after China's 

accession to the WTO presents an ever-expanding trend. It’s examined that the U.S trade deficit in 

goods with China shows a considerably upward trend （See Figure 8）, the figure ran a record high 

of US $419 billion trade deficit with China in 2018, in a shortly decade between 2009 to 2018, it 

rapidly increased by 54%, and this growth percentage continues to rise year by year.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 U.S. Trade Deficit in Goods with China From 2009 to 2018 
 

Source：U.S. Census Bureau, 2020，Own compilation on the basis of U.S. Census 

Bureau, 2020 data 

Source: U.S. Census Bureau, 2019. Own compilation on the basis of U.S. 

Census Bureau, 2019 data 
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1.5 Made in China 2025 Plan 

On 15 June 2018, the Trump administration imposed higher tariffs on Chinese goods, escalating the 

trade war between China and the U.S. The tariff list mainly focuses on products included in the Made 

in China 2025 Plan (MIC 2025), mainly including high-tech and manufactured products. 

1.5.1 What is Made in China 2025 Plan? 

On May 19, 2015, China State Council issued the “Made in China 2025” initiative, the aim is to 

reduce China’s reliance on foreign technology imports and invest heavily in its own innovations in 

order to create Chinese companies that can compete both domestically and globally. “Made in China 

2025” focuses on 10 strategically and technologically important sectors (See Table 3). Made in China 

2025 Plan has allowed Chinese industry not only to constantly upgrade but also move forward along 

with global industrial chains (Anton Malkin, 2018). 

 

Next-generation information 

technology 

High-end numerical control 

machinery and robotics 

Aerospace and aviation 

equipment 

Maritime engineering equipment 

and high-tech maritime vessel 

manufacturing 

Advanced railway 

transportation equipment 

Energy-saving and new energy 

vehicles 

Electrical equipment New materials 

Biomedicine and high-

performance medical devices 

Agricultural machinery and 

equipment 

 

Table 15 Made in China 2025 Plan highlights 10 key sectors 

Source: Author’s edition 2020, based on US Chamber of Commerce.  

It is an attempt to move the country's manufacturing up the value chain and transfer China into a 

dominant player in the global high-tech manufacturing scene (M.M.K. Sardana, 2018). The plan 

involves replacing China’s reliance on foreign technology imports with its own innovations and 

creating Chinese companies that can compete both domestically and globally. China's innovation 

capacity continues to improve, and it is no longer a representative of low-end manufacturing: the 

world intellectual property organization (WIPO) released statistics on the number of international 

patents filed by global enterprises in 2017 on January 21. Judging from the number of applications 

from various countries, the US replaced the first place with 56,624 entries. China rose 13.4 percent 

from a year earlier to 48,882, surpassing Japan's 48,208 to move into second place and on track to 

overtake the US within three years. Though, the US is thoroughly closed to China's technology, it is 
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unlikely to block the development of Chinese innovation (Robert D. Atkinson and Caleb Foote, 

2019). 

1.5.2 China’s Attitude on Made in China 2025 Plan 

With a focus on quality, the investment is towards technological innovation and smart manufacturing 

in areas such as machine learning, where the technology that is difficult to replicate via reverse 

engineering (ISDP, 2018). And the Chinese government is committed to roughly investing $300 

billion US dollars to achieve this plan. 

“Made in China 2025” serves to be a crucial plan to revitalise the key manufacturing sector, boost 

productivity and have a knock-on effect for the other areas of the economy. As Asia’s biggest 

economy, China continues to represent the area with a multitude of untapped opportunities for both 

domestic and foreign investors. Moreover, the growth in manufacturing sector will lead to a growth 

in the Chinese market as a whole (Neale Gibert O’Connor, 2019).  

1.5.3 The US’s Attitude on Made in China 2025 Plan 

In 2018 the United States think stated that Made in China 2025 Plan is a "real existential threat to 

U.S. technological leadership". Therefore, the US actions and expressed intentions are considered to 

be specifically targeted “Made in China 2025” (Ch ian Voen Wang, 2018). Various claims had also 

been made by the US on forced technology transfer and the lack of intellectual property control 

regarding this, going as far as bringing in concerns of national security (ISDP, 2018).  

Researcher Janying (2020) analysed that MIC 2025 Plan is one of the key factors triggering China-

US trade war, specifically, the strategy of becoming the world’s largest manufacturing power. The 

US government criticized that China uses the way of technology transfer and intellectual property 

theft to achieve MIC 2025 goals. Thus, the original purpose of US government is to prohibit China’s 

unfair trade and technology transfer practice to cure China’s technological ambitions. 

According to the report released by the US Chamber of Commerce (2017), it takes a stance on the 

implementation of the Made in China 2025 Plan. With the development of China’s economy, China 

insists on improving innovative economy through investing in research and development. It’s stated 

that MIC 2025 aims to transform China into an advanced manufacturing leader, which is a potential 

threat to those US industries that are highly interdependent with Chinese market. It particularly targets 

ten different industries. Moreover, they occupy for almost 40 percent of China’s the whole industrial 

value-added manufacturing, in 2016 the cumulative output of which makes up nearly 40 percent of 

the China’s GDP based on 2016 GDP figures (Neale Gilbert O'Connor, 2019). However, economic 
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and commercial ties of China and US strongly linked each other, but complicated. The MIC 2025 

initiative made by China’s government will result in separating the common path of the two 

economies (US Chamber of Commerce, 2017). 

The aim of MIC 2025, investigated by US Congressional Research Service (2020), is to develop 

China’s national goals, improve the future global economic position and pursue the leadership of 

advanced and emerging technologies,  in the following section, I will specifically focus on the US 

heavily pressure on China’s technology, including representative of technology companies- Huawei 

and ZTE.   
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2. METHODOLOGY 

This paper is conducted by three different scientific research method, including qualitative research 

method, quantitative research method and hypothesis testing to have a better understanding of the 

causes of China-US trade war and its impacts China’s economy. 

2.1 Qualitative Research 

Qualitative research generally refers to the in-depth, detailed and long-term study of social 

phenomena in the natural environment by means of field experience, open interview, participatory 

and non-participatory observation, literature analysis, case investigation and other methods. 

Qualitative research focuses on induction in terms of analytical methods. It collects first-hand data at 

that time or in the local area to understand the meaning of their behaviours and their views on things 

from the perspective of the parties concerned. Then, hypotheses and theories are established on this 

basis, and the research results are tested through methods such as falsification method and relevant 

tests. At the same time, as the researcher himself is the main research subject, the influence of his/her 

personal background and the relationship with the researcher on the research process and results must 

be taken into account. The theory formed by qualitative research method is derived from the 

interrelation between many different evidences collected. There are many types of qualitative 

research methods, including in-depth interviews, documents, case study research and focus group 

interviews, etc. (Uchendu Eugene Chigbu, 2019). 

To analyse the causes of China-US trade war, case study about Japan-US trade war is conducted, 

compare with the trade war happened nearly 40 years ago, somehow it’s similar with the present 

China-US trade, it can be a good lesson for Chinese enterprises, especially for emerging technology 

industry. 

Regarding case study, it is a qualitative method through exploring a phenomenon or situation that 

exists problems and desire the solutions in order to avoid the similar the same problems in the future 

(A. Biba Rebolj, 2013). Which can help the research reflect the background and context of causality, 

making it easier to figure out the causal relationship. As a social science research method, case study 

method belongs to the category of empirical research method. Empirical research methods are 

auspicious corresponding to non-empirical research methods. These include field research, laboratory 

studies and survey. Case studies are closely related to field studies.  

Moreover, it is an effective research method in the research context in which the studied phenomenon 

itself is difficult to be abstracted from its background. It can obtain data and empirical knowledge 

that cannot be obtained by other research methods, and on this basis, analyse the logical relation 

between different variables, and then test and develop the existing theoretical system.  Not only can 
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case studies be used to analyse complex phenomena affected by multiple factors, they can also meet 

the needs of ground-breaking research, especially those focused on building new theories into refining 

specific concepts from existing theories. In addition, the case study method is one of the field studies. 

The researcher chooses one or several scenarios as the object, systematically collects data and 

materials, and conducts in-depth research to explore the situation of a certain phenomenon in the 

actual living environment.  

2.2.Quantitative Research  

Quantitative research is to use observation, experiment, investigation, statistics and other methods to 

investigate the phenomenon, put forward strict requirements on the rigor, objectivity and value 

neutrality of the research, in order to obtain objective evidence. Quantitative research usually takes 

the form of data, explains social phenomena, anticipates theories through deductive methods, and 

then evaluates or verifies model assumptions or theories envisioned before the research by collecting 

data and evidence. Quantitative research starts with the transcendental ideas of researchers (Uchendu 

Eugene Chigbu, 2019). 

In order to identify the causes of China-US trade war and its impacts on China’s economy, this paper 

uses descriptive data analysis, those data are collected from China and the US government, World 

Bank and other authoritative data analysis websites. Despite that, in order to gain a deeper insight 

into the factor that influences China’s economy, regression analysis model is contributed to examine 

the correlation between China’s import and outward FDI flows by partner country. In the process of 

analysing the data, a powerful statistical software SPSS is used to run the regression line, it offers 

advanced statistical analysis. 

2.3 Hypothesis Testing 

Hypothesis testing has been defined in different forms of research methodology, some researchers 

don’t regard hypothesis as qualitative research method (Uchendu Eugene Chigbu, 2019). Hypothesis 

research is a statistical inference method used to examine quantitatively assess the reliability of a 

hypothesis based on a small sample size. The test of hypothesis adopts logical reduction to proof, that 

is, in order to test whether a hypothesis is true, first assume it is true, and then observe the sample. If 

unreasonable phenomena are found, the hypothesis can be considered unreasonable, reject the 

hypothesis, otherwise it can be considered reasonable, and accept the hypothesis. In hypothesis 

testing, the hypothesis to be tested is regarded as null hypothesis, which is represented by 𝐻0. The 

opposite hypothesis of the null hypothesis is called alternative hypothesis and is represented by 𝐻1. 

After defining the significance level, the test α, based on the sample size of n and statistical probability 

distribution law, it can determine the threshold of the test statistics on which to reject or accept the 
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null hypothesis. And the threshold divides all possible values of the statistic into two disjoint parts, 

the rejection domain of the null hypothesis and the acceptance domain, respectively. In this paper to 

testify the FDI impact on China’s import. According to the previous empirical research results and 

proper theoretical background, the hypothesis is conducted in the section. 
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3 CASE STUDY 

The trade war between Japan and the US is a process integrating financial war, economic war and 

technological war. From the mid-1950s to the early 1990s, the economic struggle between Japan and 

the US gradually escalated from a trade war involving six industries to an economic war involving 

exchange rate, financial war, economic war, scientific and technological war, industrial conflict, 

macro-coordination and economic system conflict, and finally ended with Japan's financial defeat and 

the United States' maintenance of world economic and financial hegemony in the lost two decades 

(Satake, Masao, 2000). 

Six industry has involved in textile trade war (1957-1974) steel (1968-1992), home appliance (1970-

1980) auto (1981-1995), telecommunications (1981-1995) and semiconductor industry (1978-1996), 

involving the industry evolution and Japan from light industrial heavy industry escalating 

synchronization of high-tech industry trade war. In order to avoid tariffs and exchange rate risks, 

Japanese automobile and home appliance manufacturers choose to invest directly in the United States, 

thus causing investment friction. But the Trade war between Japan and the US has not fundamentally 

resolved the trade imbalance (David Flath, 1998). 

Therefore, in addition to the trade war, the United States also provoked the exchange rate financial 

war against Japan, forced the appreciation of the yen, reduced the competitiveness of Japanese 

products, and forced the economic war to change Japan's economic structure and policies. In 1985, 

under the leadership and compulsion of the United States, the United States, Japan, Germany, France 

and the United Kingdom signed the Plaza Accord, and the yen appreciated greatly in a short period 

of time. In 1989, the United States signed the Japan-U.S. Structural Barriers Agreement with Japan, 

which required Japan to open up some domestic markets and directly forced Japan to revise its 

domestic economic policies and guidelines. After that, the Japanese government made a large amount 

of public investment to expand domestic demand through borrowing (Russell Green, et. al., 2015).  

3.1 Results 

 It reveals that the trade war launched by the US against Japan, on the one hand, is aimed at improving 

the US trade imbalance, on the other hand, it is aimed at curbing Japan's economic rise. In particular, 

the situation will become increasingly severe as the economic strength of the two countries ebb and 

flow and their industries turn from complementary to competitive. This is a typical case in all the 

world leadership transitions. If the two sides fail to properly manage each other, they will escalate 

from a trade war to a financial war, an economic war, and a technological war. The trade war between 

Japan and the US lasted more than 30 years and ended with Japan's financial defeat. Japan was a 
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world leader in semiconductor chips, including NEC, Toshiba, Hitachi and Mitsubishi, but in just 30 

years it has lost its established competitive advantage (David Flath, 1998). 

3.2 Discussions 

Researcher Jiang Yuechun (2019), who is from the department for World Economy and 

Development, China Institute of International Studies, noted that China-US trade war and Japan-US 

trade war have common and similar points. An appropriate analogy could be the Japan-US trade war 

happening in the 1980s, when the Japanese similarly built up a huge imbalance with the US (See 

Table 4).  

 

 

 

 

 

Table 16 Similarity of Japan-US trade war in 1980s and China-US trade war in 2018 

Source: Author’s own edition 2020, based on Jiang Yuechun, 2019. 

 

From the mid-1950s to the early 1990s, more than 30 years, the Japan-US economic supremacy from 

light industry and other low-end manufacturing trade conflict gradually upgraded to currency 

financial warfare, eventurally represented by semiconductor technology war in the face of the US. In 

order to deal with misconduct, the Japanese government implemented the excessively loose monetary 

policy and fiscal policy, diverted abundant funds from manufacturing to the real estate market, and 

 Japan in 1980s China in 2018 

Economic entity The second-largest economy The second-largest 

economy 

Ranking of Trade deficit with 

US 

The largest  The largest 

Degree of dependency on the 

US market 

Highly dependent Highly dependent 

Intensity of the trade war Strong Strong 

The representative of key 

target 

Semiconductor Huawei 5G, ZTE 

Approach Section 301 investigation Section 301 investigation 

https://news.cgtn.com/news/2019-07-11/Lessons-from-U-S-Japan-trade-war-of-1980s-IcWJh9RjAQ/index.html
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after emergency interest rates suppressed land prices, Japan's economic bubble burst. In detail, in the 

process of Japan-US trade war, researcher Ren Zeping et al. (2019) concluded that the features of 

Japan-US technology war (See Table 5). 

 

 

 Main Features 

Duration  The duration is long, lasted 30 years. 

 

Field coverage  It involves upgrading from low-end manufacturing to high-tech 

industries. 

 The semiconductor industry has become the main battleground in 

the science and technology war between The US and Japan. 

Technology field of 

301Investigation 
 Semiconductor (1985-1991) 

 Artificial satellite (1989-1990) 

 Supercomputer (1989-1990) 

 Automobile and parts (1994-1995) 

Enforcement 

intervention 
 Fully exert political, military and diplomatic influence, rich tools 

and means. 

 The US-Japan science and technology war takes the sanctions 

against certain enterprises as the breakthrough point, which is used 

as a bargaining chip to force Japan to sign bilateral agreements, 

force Japan to open the domestic market to expand imports and 

weaken Japan's industrial policies. 

 Meanwhile, it actively supports Japanese competitors and 

disintegrates Japan's advantages in science and technology 

industry. 

 
Table 17 Features of the Japan-US technology war 

Source: Author’s own edition 2020, based on Evergrande Institute Research Report 

 

In the past two years, the US has frequently imposed sanctions on Chinese high-tech enterprises on 

the grounds of national security, gradually expanding the means and scope of the crackdown. 

Throughout the technology war between the United States and Japan, eventually, the suppression of 

the US has made Japan's semiconductor industry suffer a short-term impact.  

Although China has made a rapid progress in the field of technology, productivity level, 

manufacturing capacity, degree of market perfection and other aspects, there is still a certain gap 

between China and developed countries (Daniel Gros, 2019). From the historical lesson of Japan-US 

trade war, in order to ensure the prosperity, stability and sustainable development of China’s 

economy, to help Chinese enterprises grow, Chinese companies need to rethink and optimize their 

business to build a competitive supply chain. Especially those highly relying on the US technologies, 

they should strengthen their own capabilities in research and development or turn to alternative 
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sources of technology, only mastering the own corn technology helps increasing competitiveness in 

the global market and achieve the sustainable development in the long term. For some other 

companies, they should reduce costs, increase the competitiveness and try to establish win-win 

business relations with global partners. For reducing the sanction based on the US relevant policies, 

Chinese companies should make efforts in self-discipline and self-correlation to build effective 

safeguards to deal with further actions taken by the US. On the other hand, China must also step up 

protection of intellectual property rights, an area of greatest concern for the US because it is at the 

root of its competitive advantage. 
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4 CHINA-US TRADE WAR IMPACTS ON CHINA’S ECONOMY  

4.1 Scope of Impacts of China-US trade war 

As a whole, China-US trade war has no significant impact on China’s GDP growth, it maintains 

between 6% to 7% from 2018 to 2019 as expected (See Figure 9). 

 

 

Figure 34 China GDP Growth Rate and Annual Change 

Source: Author’s edition 2020, based on World Bank 2020. 

 

However, according to the World Trade Organization, since mid-2018, G20 countries have taken 

measures to restrict imports, with cumulative trade volume reaching $816.9 billion, the highest since 

the statistics began in 2012. At the same time, global economic growth also showed a downturn. 

According to OECD, The GDP growth rate of G20 countries also fell in 2018, from 3.6% in the first 

half of the year to 3.2%. As a trade surplus country with the US, the first impact of imposing tariffs 

will be on exports. According to China’s Customs Statistics, China's exports to the US have fallen 

for five consecutive months from January to April 2019, down 9.7 % year on year. The US Rhodium 

Group estimated that if the US imposed a 25% tariff on all Chinese imports into the US, the US would 

lose 0.9% of its annual GDP by 2025, while China's would lose 1.2%. As China's economy slowed 

on a downward trend, the government had officially cut gross domestic product growth to between 

6.5% and 6% in 2019 (CCG Research Report, 2019). 
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Specifically, in the first round of China-US trade war, starting from 6th of July 2018, the US imposed 

25% tariffs on US $34 billion worth of imports from China. The main objects of tariffs include 

automobiles, computer disk drivers, pump parts, valves, printers, and other kinds of industrial parts 

and components (see Table 6). At the same time, China took actions and fought back by imposing 

25% retaliatory tariffs on 545 different categories of US products, mainly including automobiles, 

aquatic products, as well as agricultural products (See Table 7). China’s Ministry of Commerce stated 

that around 59% of Chinese products, worth of US $20billion, imposed tariffs by the US in the first 

round of tariffs’ war are products mainly produced by many American companies in China 

(MOFCOM, 2018). Obviously, tariffs imposed by the US have a huge impact on two countries’ 

companies. 

 

Aircraft tires 

Aircraft engines and relevant parts 

Air compressors (used for all sorts of goods such as refrigerators) 

Bulldozers, excavators, tampers, drills and other large construction vehicles 

Ball bearings 

Cranes and other lifting equipment 

Food processing machinery, including machines for processing meat and fruits 

Glass manufacturing machines, including light bulb machines 

Industrial heating equipment  

Livestock equipment including milking machines and incubators 

Motorboats 

Metal and cement moulding machinery and their parts 

Nuclear reactors 

Oil and gas drilling platform parts and vehicles 

Ploughing machines, mowers, combine harvesters and other large agricultural vehicles 

Paperboard and paper product manufacturing machines 

Printer and copier parts 

Rubber and plastic manufacturing machines 

Weighing scales mainly used for large industrial equipment 
 

Table 18 Main items for US's first round of tariffs on US $34 billion worth of China imports 

Source: PWCCN, MOFCOM  
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Automobiles 

Cotton 

Cat food and dog food 

Dairy products 

Food provisions and their derivatives, including wheat, maize, rice, sorghum 

Fish 

Meat, including pork, beef, chicken, duck and sorts of smoked meat 

Fruits  

Liquor, including ethanol alcohol, whiskey, brewed and distilled alcohol 

Nuts 

Other seafood, including lobsters, crabs, shrimps, prawns, oysters 

Tobacco 

Vegetables 
Table 19 Main items for China's retaliatory tariffs on US $34 billion worth of US imports 

Source: PWCCN, MOFCOM 

 

4.2 Impact on Foreign Direct Investment in China-US Trade War 

4.2.1 Relationship Between FDI, Import and Export 

Foreign direct investment (FDI) is an economic activity in which a country's investors export 

intangible assets such as capital, equipment, technology and management skills in order to gain 

effective control over the operation and management of foreign enterprises. According to the World 

Bank, in terms of flow direction of FDI, it’s classified as Inward FDI (IFDI) and Outward FDI 

(OFDI). Inward FDI refers to direct investment in the reporting country, including transferred assets 

and all liabilities between direct investors and resident enterprises, while outward direct investment 

indicates direct investment abroad, including transferred liabilities and assets between enterprises and 

resident investors. 

Researcher Lionel Fontagné (1999) argued that under the traditional schemes of specialization 

countries that only export comparative advantage products are sluggish. The relationship between 

trade and investment contributes to the growth of a country’s economy.  

Therefore, promoting FDI is of great significance to China's economic development. Firstly, by 

purchasing enterprises or buying shares in countries and regions with developed industry and 

advanced technology, enterprises can directly operate or participate in operation and management. 

They can absorb advanced technologies and learn effective management experience and methods, 

which will help to improve the overall technical level of the country and improve the efficiency of 

enterprise operation (World Investment Report 2007). 
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Chinese enterprises play an active and vital role in investing abroad, strategically to have a better 

access to facilitate the import, such as getting raw materials. In the perspective of import, promoting 

import can realize the balanced development of foreign trade, better meet the growing domestic 

consumption demand, improve the quality of life of domestic residents, and improve people's sense 

of gain. On the other hand, increasing imports can bring competitive pressure to relevant domestic 

industries, and the survival of the fittest can promote Chinese enterprises to improve product quality 

and strengthen innovation and development, ultimately promote domestic industrial upgrading as 

well as provide more high-quality choices for domestic consumers (OECD, 2005). 

Furthermore, in recent years, the international market of some of China's traditional processing 

industries has been facing saturation, and the Asian financial crisis has greatly reduced the growth 

rate of China's export. Overseas investment by enterprises can not only avoid the tariff and non-tariff 

barriers imposed by some countries on Chinese products, but also drive the export of raw and 

processed materials, auxiliary materials, semi-finished products and complete sets of equipment at 

home. It can also provide accurate international market conditions for domestic enterprises and reduce 

their blindness in export. Most importantly, by investing in foreign resource industries, foreign natural 

resources can be reasonably and effectively utilized to make up for the shortage of domestic resources 

and promote domestic economic development (Wei Houkai, 2002). 

4.2.2 Previous Studies 

Study shows that OFDI promotes the development of home economy in developing country, has 

possibility to facilitate knowledge, technologies and skills in the home country (Jan Knoerich, 2018). 

China relies heavily on the US for key technologies and financing for high-tech products imported 

from China, such as chips, whose key technologies are only held by the US. If the US stops exporting 

such core technologies to China, it may have an impact on China's industrial supply chain.  

Prior study confirmed that FDI has a positive impact on China’s export, and researcher Mikhail 

Gorokhov (2011) shows that inward FDI has positive effects on exports, but empirical evidence is 

not clear for different country groups. A list of studies shows that Outward FDI contributes to 

economic growth, technology, productivity and exports to home countries (Jan Knoerich, 2015). 

While a few studies analyse the relationship between outward FDI and import in emerging countries 

or developing home countries. 

Question: Does China’ import benefit from outward FDI? 
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4.2.2 Hypothesis 

The aim of this study is to testify the outward FDI impact on China’s import. According to the 

previous empirical research results and proper theoretical background, the hypothesis is formulated: 

Hypothesis 1: Outward FDI has a positive effect on China’s import. 

4.2.3 Data Collection 

In order to testify the impact of outward FDI on the import performance in China, I have chosen 26 

countries from Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), including, 

Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 

Greece, Hungary, Iceland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, Netherlands, Poland, Portugal, 

Slovak Republic, Sweden, Turkey, the United States and Israel. In addition, the duration is between 

2005 to 2018.  

The purpose of targeting OECD countries is firstly due to the completion of database of China’s 

outward foreign direct investment more than others, secondly, is that the United States is member of 

OECD, which could contribute to examine the impacts on China’s import from the US and China’s 

outward investment with the US, lastly, is that OECD includes not only developed countries, but also 

developing countries, which improves the diversity of observations. 

It is necessary to mention that outward FDI data was collected from official OECD official data 

website, and data of China’s import derives from World Integrated Trade Solution. Nevertheless, due 

to the limitation in the data availability, some countries in OECD has no outward FDI data record 

with China, therefore, eventually there are 185 observations having been collected so far. 

This paper uses one-dimensional linear regression analysis model proposed by Galton, F. (1886), for 

testing the correlation between China’s outward FDI and China’s import, simply represents by:  

 

Equation:  𝑌𝑡=𝛽0+𝛽1𝑋𝑖+ ℰ𝑖             (i=1,2,3…) 

 

Where 𝑌𝑡 represents China’s import value with OECD country, 𝑋𝑖 is China’s outward FDI value with 

OECD country (or China’s outward FDI value flows by partner country), ℰ𝑖 is random residual (error) 

term, 𝛽0 is 𝑌𝑡 intercept of China’s import value, and 𝛽1 is slope coefficient of China’s import value. 

Based on the theory of Galton, F., 𝑋𝑖 causes 𝑌𝑡, past values of 𝑋𝑖 statistically prove the prediction of 

𝑌𝑡. 
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4.2.4 Results and Discussions 

Table 8 shows the summary statistics of mean, standard deviation and number of variables. Mean of 

China’ import and outward FDI are 2.86 million US dollars 1291.13 million US dollars, respectively. 

Standard deviation of China’ import and outward FDI are 4.91 and 2.78. Observation number is 185. 

 

 

 Mean Std. Deviation N 

China's Import (US$ Thousand) 2.856545E7 4.9056050E7 185 

Outward FDI flows by partner countries 

(Million US$) 

1291.127849 2.7832216E3 185 

Table 20 Descriptive Statistics 

Source: Author’s calculation 2020, based on OECD, World Integrated Trade Solution 

 

Furthermore, Table 9 shows the Pearson correlation between the two variables used in the 

regression. It is obvious that China’s import and outward FDI flows by partner countries has strong 

positive correlation, with 0.802 of Pearson correlation coefficient.  

 

 

 China's Import (US$ 

Thousand) 

Outward FDI flows 

by partner countries 

(Million US$) 

Pearson Correlation China's Import (US$ Thousand) 1.000 .802 

Outward FDI flows by partner 

countries (Million US$) 

.802 1.000 

Sig. (1-tailed) China's Import (US$ Thousand) . .000 

Outward FDI flows by partner 

countries (Million US$) 

.000 . 

N China's Import (US$ Thousand) 185 185 

Outward FDI flows by partner 

countries (Million US$) 

185 185 

Table 21 Correlations 

Source: Author’s calculation 2020, based on OECD, World Integrated Trade Solution  
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Table 22 Model Summary b 

Source: Author’s calculation 2020, based on OECD, World Integrated Trade Solution 

 

In addition, Table 10 provides the R and R square values. The R value signifies the linear correlation 

and is 0.802, which indicates a high degree of correlation. The R square value figures 0.643 of total 

variation in the dependent variable, China’s import, can be explained by the independent variable, 

outward FDI flows by partner country, which is moderately large. 

Moreover, Table 11 is the ANOVA table, which testifies the degree of the regression equation fitting 

the data and is shown below: 

 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.847E17 1 2.847E17 329.622 .000a 

Residual 1.581E17 183 8.638E14   

Total 4.428E17 184    

a. Predictors: (Constant), Outward FDI flows by partner countries (Million US$) 

b. Dependent Variable: China's Import (US$ Thousand) 

 

Table 23 ANOVAb 

Source: Author’s calculation 2020, based on OECD, World Integrated Trade Solution 

 

 

Mode

l 

R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .802a .643 .641 2.9390226E

7 

.643 329.622 1 183 .000 

a. Predictors: (Constant), Outward FDI flows by partner countries (Million US$) 

b. Dependent Variable: China's Import (US$ Thousand) 
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It indicates that the statistical significance of the regression model, p < 0.0005, which is less than 

0.05. Overall, the regression model statistically significantly predicts the dependent variable, China’s 

import, well. 

At last, Table 12 is coefficients table, and demonstrates the significant information of predicting 

China’s import from outward FDI, as well as identify whether outward FDI flows by China 

statistically significantly fits in the model. It indicates that p < 0.0005, which is less than 0.05, it 

testifies that outward FDI flows by partner country contributes significantly to the model. From the 

Unstandardized Coefficient column denotes that  𝛽0=1.03, 𝛽1=14133.65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) 1.032E7 2383141.8

32 
 

4.329 .000 
   

Outward FDI flows 

by partner countries 

(Million US$) 

14133.647 778.478 .802 18.155 .000 .802 .802 .802 

a. Dependent Variable: China's Import (US$ Thousand) 

 

Table 24 Coefficientsa 

Source: Author’s calculation 2020, based on OECD, World Integrated Trade Solution 

 

To present the linear regression equation as: 

𝑌𝑡=1.03+14133.65𝑋𝑖+ ℰ𝑖 

Moreover, P-P plot for linear regression model residuals are generated below (See Table 13): 

 



  

 

1489 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Table 25 P-P plot for linear regression model residuals 

Source: Author’s calculation 2020, based on OECD, World Integrated Trade Solution 
 

Galton, F regression model results confirms the correlation between China’s import value and 

outward FDI flows by partner country, it reveals that Outward FDI has a positive effect on China’s 

import. Thus, we accept hypothesis 1. In another word, outward FDI contribute to China’s economy, 

in the perspective of import. 

Specifically, in terms of investment between China and the US, it brings more and more jobs for local 

people, over the past eight years, number of jobs in the US has experienced a constantly upwards 

trend (See Figure 10). 
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Figure 35 Number of jobs in the U.S. due to Foreign Direct Investment (in 1000s) 

                 Source: Statista 2020. Own compilation on the basis of Statista, 2020 data. 

 
Thus, foreign direct investment (FDI) plays an important and large role in China-US commercial ties 

(Wayne M. Morrison, 2018), which is one of asset types of Chinese investment in the US.  

Specifically, China has also invested a range of US companies, projects, and a variety of ventures 

that are not defined as FDI by Bureau of Economic Analysis which is a main data collection and 

report agency for US government. From 2009 to 2018, US FDI in all Chinese industries remained a 

steadily constant trend; while Chinese FDI in all US industries gradually increased in 2009, after 

surpassed US FDI in Chinese market in the second half of 2014, from 2015 to 2016 the figure 

dramatically went up, ran a highest record at US $46.69 billion, it has been recognised a huge 

difference in the two-way foreign direct investment, after that, in 2016 Chinese FDI in the US 

industries dropped down rapidly (see Figure 11). According to the office of the US Trade 

Representative, US FDI in China is led by finance and insurance, manufacturing, and wholesale trade. 

While China's FDI in the US is led by manufacturing, wholesale trade, and depository institutions. 
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Since China-US trade dispute escalated in 2018, the US has planned to limit many Chinese enterprises 

to directly invest in the US market (G. Bin Zhao, P15, 2018), stepped up scrutiny of foreign mergers 

and acquisitions, it greatly affected the investment activities of both domestic and foreign enterprises, 

seriously restrict two-way investment in both economies, FDI from China to the US fell 84 percent 

to $4.8 billion in 2018. It reached the lowest level over the past 7 years. In other words, it’s relatively 

not friendly to boost the US export based on the relationship between FDI and the export above I 

have mentioned. The US forces the American companies to move to other developing countries like 

Vietnam and Bangladesh away from China, however, the fact is that in the short term, it’s truly 

difficult to move them and will bring the waste of time and economic loss of the companies (Gunjan 

Singh, 2019).   

Figure 36 China-US Foreign Direct Investment 
Source: US-China Investment, 2020. Own compilation on the basis of US-

China Investment, 2020 data 
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4.3 Impact on Global Integration of Industrial Chain, Global Value Chain and Supply 

Chain 

4.3.1 The Development of Global Industrial Chain  

The development of industrial chain has a profound impact on the spatial structure of global economic 

production activities. Since the formation of the global industrial chain after the first industrial 

revolution, there have been three global industrial chain restructurings. The first large-scale 

restructuring of global industrial chain occurred around the First World War, and the rise of American 

manufacturing industry shifted the global industrial centre to North America. The upstream industry 

with heavy and chemical industry as the main body has become the leading force in the industrial 

chain reconstruction and integration, which dominated the global industrial chain reorganization in 

the first half of the 20th century. The second large-scale restructuring of global industrial chain took 

place between the second World War and the 1970s, mainly manifested by the rise of manufacturing 

industry in newly industrialized countries such as Japan and Latin America. The global industrial 

centre began to spread to the countries around the Asia-Pacific region, with light industrial consumer 

goods and electronic products as the main force. The third large-scale restructuring of the global 

industrial chain began in the 1980s, and the global industrial centre further shifted to China. 

Especially after China's accession to the WTO, industrial transfer and industrial chain have been 

further strengthened, thus forming the current global industrial chain division of labour (Kemppainen 

and Vepsäläinen, 2003).  

The formation and development of the global industrial chain and supply chain has gone through a 

long period of time. It is a choice formed under the influence of globalization and market forces. It 

conforms to the law of economic development and has a lower cost advantage. The United States, 

Japan, China, Europe and other major economies have to depth in the global industrial chain supply 

chain integration, these economies at the same time play a chain of supply and demand of dual role, 

an economy can be either chain storable importer, can also be a storable exporters, also may be the 

end product suppliers. In the global industrial and supply chains, various economies have formed a 

relationship of interdependence, mutual assistance, mutual influence and inseparable. At the same 

time, the international and domestic industrial and supply chains have become inseparable 

(Kemppainen and Vepsäläinen, 2003). 
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4.3.2 Trade War in Changing Global Industrial Chain 

The trade war between China and the United States not only increases the cost of bilateral trade in 

the short term, but also affects the production decisions of multinational companies around the world, 

greatly increases the cost of intermediate goods and industrial chains, speeds up the return and transfer 

of some industrial chains, and thus leads to the restructuring of global value chain, industrial chain 

and supply chain (Haiou Mao and Holger Görg, 2019). China and the US are two of the three main 

global value chain hubs (See Figure 12). 

 

 

Figure 37 Global value chain participation network in 2019 

Source: World Bank 2020 

 

Specifically, labour-intensive production will be transferred to South Asia, Southeast Asia and other 

regions at an accelerated pace, while production links with higher capital and technology content may 

be transferred to Japan, South Korea, Europe and other countries or regions. And this trend toward 

reconstruction will not even stop with the cessation of trade wars (Zhang Monan, 2019). 

In recent years, economic globalization has encountered adverse trends, economic and trade frictions 

have intensified, and the voices of the US manufacturing industry reshoring and the decoupling of 

the Industrial chain between China and the US continue to be heard. This also marks the rapid opening 

of a restructuring of the global industrial chain (Zhang Monan, 2019). 
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Researchers Abdul Abiad et al. (2018) identified that China and the US trade war is a big worry for 

the whole world, significantly threatened the global growth in the short term.  

At present, the industrial chain layout and supply chain structure of global level division of labour 

are the optimal allocation of global factors of production flowing freely in a market-oriented way. As 

the US companies tended to divest from China. It would be complicated that they need to relocate 

production bases, rebuild production facilities in the U.S. and elsewhere, and find new partners in the 

industrial chain. This process is costly for these companies and has insurmountable difficulties. 

China and the US are two world largest economies and they are intricately connected with the rest of 

world countries in the global production chains or so-called value chain. Similarly, it’s worth noting 

that China and the US are two of the three main global production chain hubs. Especially, high-

technology and electronics industries are tightly connected to each other in the trade (Abdul Abiad et 

al., 2018). 

From the relevant provisions of the US National Defence Authorization Act of 2019 and a series of 

recent actions against China, such as suppression, sanctions and containment, economic 

fragmentation and production can be seen. It has become a consensus across party divisions in the 

United States to "decouple" technology from China and comprehensively curb China's high-tech rise. 

The United States does not hope that China to acquire these core technologies through independent 

research and development or mergers and acquisitions to form an alternative industrial chain. The 

United States has also begun to adopt a comprehensive competitive adversarial policy toward China 

in the field of science and technology (Zhang Monan, 2019). 

In order to hunt down Chinese high-tech companies, the US President Donald Trump even signed an 

executive order requiring the US to enter a state of emergency under the pretext of "technological 

cyber security", and empowered the US Department of Commerce to allow the latter to prohibit Us 

companies from buying telecommunications equipment and technology made by "foreign enemies". 

Immediately, the department of commerce industrial security service (BIS) will be included in the 

"entity list", Huawei Google immediately stop the business relationship with Huawei, including 

hardware, software and technology services, including service support Android, which means that the 

overall high-tech contain and technology exports to China blocked, the dynamics of the "cold war" 

of science and technology of China and the United States nearly established (Zhang Monan, 2019). 

4.4 Main Industries Affected by China-US Trade War 

Due to the increased tariffs, a large number of businesses are hit and could not continue to operate as 

usual. Here I have specifically listed the industries that are heavily affected by the China-US trade 

war based on list of tariffs, including the industry of manufacturing and technology. 
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4.4.1 Manufacturing 

On the macroeconomic level, the weak performance of import and export trade is transmitted to the 

upstream manufacturing industry, as the US administration called on bringing back manufacturing 

jobs overseas to resurge the US economy. 

However, in the process of economic globalization, the US multinational companies have transferred 

more and more industries to developing countries to maximize profits. On the one hand, it helps 

enterprises to reduce the cost, expand the market, transfer pollution and increase the profit space of 

capital through industry transfer.  

The US constantly outsourced manufacturing, building manufacturing plants abroad through foreign 

direct investment, while leaving a pile of financial and high-tech industries in the country. 

Manufacturing has continually experienced a downward trend to the lowest point at 11.01% of GDP 

historically. In 1947, Finance, insurance and real estate replaced only 10% of the US economy, while 

they occupied for 20.96% in 2019 as the leading industries in the U.S (See Figure 13).  
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Figure 38 Contributions to U.S. Gross Domestic Product (Percentage of GDP) 
Source: Authors calculation based on U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, 
Industry Economic Accounts, Annual Tables, available at 
https://apps.bea.gov/iTable/index_industry_gdpIndy.cfm as of May 14, 2020.  
 

The financial industry of the US is dominant, in the meantime, the result of the industry outsourcing 

is a great impact on the industrial structure of the US. To get a sense of how sharp the impact has 

been, look at the change in the proportion of manufacturing output (See Figure 14).  

 

 

 

 

 

Figure 39 Chinese and US share of global manufacturing output 
Source: United Nations Statistics Division, Statista 2020. 
 

As the chart shows that the US share of global manufacturing output decreased from 22.3% to 16.6% 

from 2004 to 2018, while China’s share of global output inclined from only 8.7% to 28.4% over the 

same period. China’s becoming the superpower of manufacturing industry (Karel Eloot, et al., 2013). 

From the perspective of the product sectors in which the US has imposed tariffs on Chinese goods, 

medical equipment, high-speed rail equipment, biomedicine, new materials, agricultural machinery 

equipment, including medical equipment, high-speed rail equipment, biomedicine, new materials, 

agricultural machinery equipment, industrial robots, information technology, new energy vehicles 

and aviation equipment, they are basically from the industry scope of Made in China 2025 

(M.M.K. Sardana, 2018). As a result, it will have a huge impact on the whole China's manufacturing 

industry. 
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4.4.2 Technology 

Trade tensions and concerns about intellectual property and national security also exacerbated the 

situation with Chinese leading telecom equipment manufacturers ZTE Corporation and 

telecommunications giant Huawei. For Chinese local enterprises that highly rely on the US market or 

heavily rely on US-imported core technologies, the “ZTE incident” is an alert (G. Bin Zhao, 2018). 

which should be realised how important by making their own core technology. 

4.4.4.1 ZTE Incident 

ZTE is the fourth-largest smartphone vendor by shipments in the U.S. market, behind Apple, 

Samsung and LG, with more than 10 million units shipped annually. The strong growth of the U.S. 

market has become ZTE's best hope for mobile phones (Ewan Sutherland, 2019). 

On April 17, the US Department of Commerce banned US companies from selling any electronic 

technology or communication components to ZTE, a leading Chinese handset maker, for seven years 

as punishment for violating US sanctions against Iran. This is the so-called “ZTE accident” (Ewan 

Sutherland, 2019).  

Under U.S. export restrictions, the U.S. government has banned exports of American-made 

technology products to Iran, including core components such as chips from Qualcomm and Intel 

Corp., while ZTE is alleged to have violated U.S. export bans on Iran. According to the US 

government, ZTE sold electronics to Iran and North Korea in violation of economic sanctions 

imposed by the US (Ewan Sutherland, 2019). 

In the long run, ZTE is far from the first company to be sanctioned by the US government for a variety 

of reasons, but the case has taken on special significance as the trade war between China and the US 

escalates. The ban will also affect ZTE's continued orders from the Chinese company, which mostly 

sells low-end and mid-range handsets through carriers in the U.S. On the other hand, the lack of 

alternative suppliers will hit ZTE's supply chain hard (Ewan Sutherland, 2019). 

4.4.4.2 Huawei and 5G 

Huawei, a Shengzhen-based Chinese company, is the world’s second-largest mobile phone 

manufacturer, since 2018 it becomes the world’s second-largest equipment manufacturer behind 

Samsung, contributing to develop the 5G. 5G is the fifth generation of mobile phone communication 

technology, which is expected to download 10 to 100 times faster than current 4G networks. The 

biggest advantage of 5G technology is its low latency. This kind of online responsiveness is crucial 

to driving self-driving cars, remote surgery and other fields (Heejung Yu et al., 2017). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Manufacturers
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On the technology of the accused, is likely to make a nation leading the world in the next era, so the 

US government was expected to lead 5 G technology in 2018, now Huawei becomes the focus of 

China-US trade war, that is mainly because Huawei has mastered a number of current 5G key 

technologies and has become a major supplier in the 5G market. Since the US banned on Huawei in 

2018, some foreign companies, mainly Google, have also suspended their cooperation with Huawei. 

The US government tried to prevent Huawei from entering the 5G era ahead of time in this way 

(Gunjian Singh, 2019).  

 Research and development status of 5G technology in the US: 

The U.S. Department of Commerce blacklisted Huawei, a Chinese company that lags behind in U.S. 

5G research and development. The aim is to slow down Huawei's development of 5G technology 

(Gunjian Singh, 2019). But Huawei has come up with a fallback that insulates it from American 

influence. Knowing that the US can no longer catch up with China in 5G technology, the US president 

Trump promised to win the race in 6G technology (‘Trump Wants '5G'’, 2019). 

 Current status of 5G technology in other countries: 

Other countries are far behind in 5G technology. Until 2019, 136 countries have placed orders for 5G 

infrastructure construction with China's Huawei. The US has also played a role, repeatedly calling on 

other countries to stop using Huawei's technology.  

As the US restricted the sale of Huawei equipment for the reason of security concerns, it stopped the 

sale of chips and relevant software to Huawei, besides that, Google and Android were not updating 

Huawei equipment. Somehow, the dispute provoked by the US with Huawei is also a technological 

battle (Gunjan Singh, 2019). 
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5 CONCLUSION 

Compare to the Japan-US trade war in 1980s, it’s suggested that the US has the same intention by 

provoking the China-US trade war, which is mainly attempted to force the second largest economy 

open its import door wider, in the light of economy, with purpose of reducing the US deficit with the 

second largest economy. In the present world, technology industry play an important role in 

determining the development of a country, learning from the historical lesson of Japan-US trade war.  

Moreover, there are generally two ways to put end this trade war, one side is to reach an agreement, 

and the other side is to surrender. In the Japan-US trade war, under the pressure from several rounds 

of the US trade sanctions, Japan chose to surrender, eventually causing its economy to slump over 

the past decades. In the trade war negotiations, China and the US showed disagreements in different 

types of trade issues, which were determined by the different levels of economic development of the 

two countries. Therefore, China was unlikely to surrender in the past.  

Furthermore, raising import tariffs to launch a trade war is contrary to the principle of international 

free trade, which is the practice of protectionism. By doing so, it will only lead to the loss of both 

countries, but also threaten the global industrial chain, global value chain and global supply chain. 

Whereas, only through continuous jointly cooperation will the two countries achieve win-win 

situation and drive the development of the global economy. 

Eventually, the paper reveals that outward direct investment has positive contribution to China’s 

import. However, the US trade sanction against China’ outward foreign direct investment, due to the 

issues of technology transfer, has no advantage to the development of China’s economy. In the 

meanwhile, from the perspective of technology, I think China and the US shouldn’t be such active in 

the competition of technology power to get a winner status; rather, as the two biggest economies in 

the world, they should play a positive role for the benefit of global benefits, focus on how to fight for 

global economy growth and attribute to solve the world issues, such as extreme poverty and climate 

change and so on.  
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