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E számunkat szerkesztették Fehérvölgyi Beáta, Lőrincz Katalin, Sulyok Judit
                                             és Zongor Gábor

A folyóiratban megjelent tudományos közleményeket szerkesztőségünk tudományos foko-
zattal rendelkező szerkesztői és szerkesztőbizottsági tagjai lektorálják.

Megjelenik Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar támogatásával
A folyóiratban megjelent tudományos közleményeket szerkesztőségünk tudományos fokozat-
tal rendelkező szerkesztői és szerkesztőbizottsági tagjai lektorálják.

E számunk szerzőiről információ a cikkek végén található.
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FEJLÉC CSERE!!

A Comitatus Társadalomkutató 
Egyesület és az MTA VEAB Gazda-
ság- Jog- és Társadalomtudomány Szak-
bizottság Közigazgatási Munkabizott-
sága 2016. decemberében a veszprémi 
városházán megtartott közös fórumon 
szakmai együttműködésről állapodott 
meg. Az együttműködés lényege, hogy a 
Közigazgatási Munkabizottság szakmai 
konferenciákat és műhelybeszélgetése-
ket szervez az egyesülettel való egyez-
tetés alapján. A konferenciákon elhang-
zó előadások írásos változatát pedig a 
Comitatus Önkormányzati Szemlében 
szerkesztett módon megjelentetjük.

A gyümölcsöző együttműködés ered-
ményeképpen 2021-ben közösen három 
konferencia került megszervezésre. Az 
első, 2021. április 30-án megtartott, 
a „Helyi iparűzési adó: múlt és jövő” 
című online műhelymegbeszéléshez kö-
tődő előadások és hozzászólások anya-
gai képezték a meghatározó anyagát a 
Comitatus előző (XXXI. évfolyam 238.) 
számának. 

A második konferencia 2021. szept-
ember 24-én, Tata városában az „Adat-
védelem és információszabadság gya-
korlata” címmel, hibrid munkaülés 
keretében került megszervezésre. A 
harmadik konferenciát 2021. október 
29-én, Bük városában „A nagytérségi 
és a város-térségi együttműködések ta-
pasztalatai” címmel, hibrid konferenci-
ával egybekötött munkaülés keretében 
tartottunk. 

Konferencia

A Közigazgatási Munkabizottság ál-
tal szervezett konferenciák témái több-
nyire térségi dimenziókat és összefüggé-
seket is tartalmaztak. A tatai adatvédelmi 
konferencián elhangzó előadásoknak, 
viszont nem voltak térségi megközelíté-
sei, hanem alapvetően a jogi szabályo-
zás és a gyakorlati megvalósítás közötti 
ellentmondásokra fókuszáltak. Annak 
ellenére, hogy a Comitatus fő profiljá-
hoz kevésbé illeszthető ez a szakmai 
témakör, mégis fontosnak tartjuk közöl-
ni az előadások írásos változatát, mivel 
az itt tárgyalt kérdések szoros össze-
függésben vannak az önkormányzatok 
gyakorlatával, de még az egyes emberek 
mindennapi életével is, gondoljunk csak 
a háztartási célú kamera közterületre 
irányításának jogellenességével kapcso-
latos anomáliákra.

Dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adat-
védelmi és Információszabadság Ható-
ság (NAIH) elnöke az adatvédelem és az 
információszabadság aktuális kérdései 
című előadásában beszélt az uniós jog 
és a hazai szabályozás ütközéséből adó-
dó problémákról. A NAIH és a konkrét 
ügyekben döntő bíróság eltérő jogértel-
mezésére is hozott fel példát. Feltette a 
kérdést, hogy érvényes-e az a jogsza-
bály, amelynél előzetesen nem készült 
hatásvizsgálat? Ugyancsak példákat ho-
zott a közérdekből nyilvános adat és a 
közérdekű adat elhatárolására. 

Dr. Korencsi Melinda, a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzői kabi-
netvezetője a mindennapi kihívásokról 
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tani? A 12 települést magába foglaló kö-
zös hivatal jegyzőjeként a kistelepülések 
szakmai-személyi kapacitás hiányának 
pótlására tett javaslatokat. A minden-
napokból hozott példákkal mutatta be, 
hogy a kistelepüléseken adatkezelőként 
hogyan keveredik az önkormányzat és 
a hivatal szerepe, különösen az önként 
vállalt ügyek tekintetében. Felvetette, 
hogy tisztázhatná e kérdéseket, ha a kö-
zös hivatalok és önkormányzatok vonat-
kozásában központi jogszabály határoz-
ná meg, ki minősülne adatkezelőnek, és 
e körben meghatározó feladat és felelős-
ség hárulna a jegyzőre.

Az előadók mindegyike hangsúlyoz-
ta, hogy az adatvédelem területén a köz-
feladat ellátása során a tudatosság kiala-
kítása és megőrzése rendkívül fontos.

Az első három tatai előadás írásos 
összegzése e rovatban olvasható.

ZONGOR GÁBOR
MTA VEAB Gazdaság- Jog- és Tár-

sadalomtudomány Szakbizottság  Köz-
igazgatási Munkabizottság tagja

beszélt, hogy miképpen érvényesül az 
adatvédelem és információszabadság 
biztosítása az önkormányzati működés-
ben. Két sokféleképpen értelmezhető 
jogesetet mutatott be. Egyrészt a lakos-
sági fórumon készült jelenléti ív prob-
lémáját, másrészt egy önkormányzati 
szakmai előkészítő megbeszélésen titok-
ban készített hangfelvétel nyilvánosság-
ra tétele ügyében hozott hatósági döntés 
anomáliáit mutatta be.

Dr. Dániel Balázs ügyvéd, mint adat-
védelmi tisztviselőként szerzett tapasz-
talataira építve mutatta be, hogy a köz-
érdekű adatok megismerése mit jelent az 
önkormányzati képviselői munkában és 
milyen feltételeknek, illetve korlátoknak 
kell érvényesülnie. Részletesen kitért az 
egyes fogalmak tartalmára és elhatárolá-
sára.

Dr. Balás Endre jegyző, a Jánosházi 
Közös Önkormányzati Hivataltól ve-
tített háttéranyag nélkül gyakorlati ta-
pasztalatok birtokában vetette fel, hogy 
az adatvédelem ügyét a kistelepülések 
nem lehetne-e egyszerűbben megvalósí-
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meg. A tagállam kötelezettsége, hogy a 
rendeleti szabályok akadálymentes al-
kalmazhatóságát biztosítsa, egyrészt a 
rendeleti szabályokkal tartalmilag ellen-
tétes belső jogi szabályok dereguláció-
jával, másrészt a rendeleti szabályok ér-
vényesüléséhez nélkülözhetetlen kiegé-
szítő jogalkotási és egyéb intézkedések 
(pl. a tagállami adatvédelmi felügyelő 
hatóságok létrehozása, vezetőinek kine-
vezése, működési feltételeinek biztosítá-
sa stb.) útján.

A GDPR újításai 
az önkormányzatok számára

A GDPR számos „megfelelőségi” in-
tézkedés megtételét és annak igazolását 
teszi kötelezővé az adatkezelők számára. 
Ilyennek tekinthető elsődlegesen az adat-
kezelési tevékenység belső nyilvántartá-
sa (GDPR 30. cikk), az adatfeldolgozói 
szerződés megkötése [GDPR 28. cikk (3) 
bekezdés], esetlegesen az adatvédelmi 
tisztviselő kijelölése (GDPR 37. cikk) és 
az adatvédelmi hatásvizsgálat (GDPR 37. 
cikk) elvégzése, valamint adatvédelmi 
incidens esetén az érintettek tájékoztatá-
sa (GDPR 34. cikk), illetve annak elma-
radása esetén ennek dokumentálása. Tág 
értelmezés mentén az elvnek való megfe-
lelés feltételezi a beépített és alapértelme-
zett adatvédelem teljesülését, azt, hogy 
az elvek és adatvédelmi követelmények 

Az Európai Parlament és 
Tanács 2016/679 Rendelete

Az Európai Parlament és a Tanács 
2016/679 rendelete a természetes sze-
mélyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, vala-
mint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (GDPR) 2016. május 24-én 
lépett hatályba, de a nemzeti jogrendsze-
rünkben csak két éves felkészülési időt 
követően, 2018. május 25-től vált alkal-
mazandóvá.

Az uniós rendeleti jogforrás köz-
vetlenül hatályosul, így egységes jogi 
szabályozást eredményez EU-szerte a 
hatálya alá tartozó minden címzett vo-
natkozásában. A rendelet megalkotásá-
nak egyik fő célkitűzése az volt, hogy 
a természetes személyek adatainak ke-
zelésével kapcsolatban fennálló jogokat 
minden tagállamban azonos szintű vé-
delemben részesítse. Ennek érdekében 
a GDPR kimondja, hogy a személyes 
adatok kezeléséhez kapcsolódó alapvető 
jogok és szabadságok védelmére vonat-
kozó szabályok következetes és egysé-
ges alkalmazását az Unió egész területén 
biztosítani kell.

A rendeleti szabályok így tipikus 
esetben minden tagállamban azonos, 
egységes tartalommal érvényesülnek, 
azok a belső jogban nem ismétlődnek 

Az adatvédelem és az információszabadság 
aktuális kérdései
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Az adatkezelés alapelveinek, jog-
alapjainak és az adatkezelés körülmé-
nyeinek vizsgálatával (hogyan jutott 
hozzá a személyes adatokhoz, mit tett 
vele azt követően) lehet azt eldönteni, 
hogy az adatkezelő jogszerűen járt-e el 
az adatkezelés során.

Alapvető adatvédelmi alapelv, hogy 
ha az adatkezelő személyes adatokat 
kezel, rendelkeznie kell megfelelő jog-
alappal. Az adatkezelés jogalapja azon 
eseteknek a köre, amikor a jogalkotó 
jogszerűnek tekinti meghatározott sze-
mélyes adatok kezelését. Jogalap nélkül 
az adatkezelés jogellenes.

A megfelelő jogalap megválasztása 
során tekintettel kell lenni arra, hogy 
egy kifejezett célból végzett adatke-
zelési művelet nem alapulhat többféle 
jogalapon. Lehetséges azonban, hogy 
egy adatkezelés több jogszerű jogalapra 
támaszkodjon, amennyiben a személyes 
adatok kezelése több célra irányul, eb-
ben az esetben minden célhoz kapcsoló-
dik egy jogalap. Az adatkezelőnek meg 
kell határoznia ezeket az adatkezelési 
célokat és a hozzá tartozó megfelelő jog-
alapot. A jogalap nem változtatható meg 
az adatkezelés során, azaz az adatkezelő 
nem váltogathatja a jogalapokat. Nem 
lehetséges az sem, hogy az adatalany 
hozzájárulása mellett biztonsági tarta-
lékként egyéb jogalapok is megjelölésre 
kerüljenek a hozzájárulás visszavonása 
esetére.

Különleges adatok kezelése külön 
meghatározott jogalapok szerint lehet 
jogszerű. A jogalapot dokumentálni 
szükséges (tájékoztató, nyilvántartás, 
hatásvizsgálat). A jogos érdek jogalap 

érvényesülését garanciák beépítésével 
segíti elő az adatkezelő (GDPR 25. cikk)

Önkormányzati feladatkörben kell 
ellátni:

A Hatóság megkeresésére a telepü-
lési önkormányzat jegyzője ellenőrzi az 
illetékességi területén folytatott, a Ha-
tóság által a megkeresésben megjelölt 
adatkezelés tényleges körülményeit, így 
különösen a kezelt személyes adatok 
körét, a személyes adatokkal végzett 
műveleteket és e műveletek eszközeit, 
továbbá az adatkezelő által alkalmazott 
technikai és szervezési intézkedéseket 
(Infotv. 71. § (1b) bekezdése)

Adatvédelmi incidensek bejelentése 
– szigorú határidőkkel (72 óra) és szabá-
lyokkal teli kötelezettség

Adatvédelmi hatásvizsgálat - az el-
számoltathatóság elvének fontos része. 
Adatvédelmi hatásvizsgálatot különösen 
abban az esetben kell elvégezni, ha az 
adatkezelés az adatkezelési tevékeny-
ség természetes személyekre vonatko-
zó egyes személyes jellemzők olyan 
módszeres és kiterjedt értékelésével 
jár, amely automatizált adatkezelésen – 
ideértve a profilalkotást is – alapul, és 
amelyre a természetes személy tekin-
tetében joghatással bíró vagy a termé-
szetes személyt hasonlóképpen jelentős 
mértékben érintő döntések épülnek.

Adatvédelmi tisztviselők kinevezése 
(online bejelentő rendszer bevezetése)

Önkormányzati nyilvánosság bizto-
sítása

A jogalapok jelentősége
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Ha az adatvédelmi incidens való-
színűsíthetően magas kockázattal jár a 
természetes személyek jogaira és sza-
badságaira nézve, az adatkezelő indo-
kolatlan késedelem nélkül tájékoztatja 
az érintettet az adatvédelmi incidensről 
[GDPR 34. cikk (1) bekezdés]

Az adatvédelmi incidensekhez kap-
csolódó adatkezelői, adatfeldolgozói kö-
telezettségek az adatvédelmi alapelvek 
közül az elszámoltathatóság elvéhez, 
illetve az integritás és bizalmas jelleg el-
véhez kapcsolódnak. Az elszámoltatha-
tóság elve alapján az adatkezelő felelős 
a személyes adatok kezelésére vonatko-
zó alapelveknek való megfelelésért, to-
vábbá képesnek kell lennie e megfelelés 
igazolására.

Az intézkedések középpontjában az 
áll, hogy az adatkezelő, adatfeldolgo-
zó megelőzze az adatvédelmi inciden-
sek bekövetkezését, illetve amennyiben 
mégis bekövetkezik ilyen esemény, ak-
kor arra megfelelő időben, hatékonyan 
tudjon reagálni. Amennyiben az adat-
kezelő, adatfeldolgozó által meghozott 
intézkedések nem bizonyulnak kellően 
hatékonynak, akkor emiatt az adatbiz-
tonság sérül, és adatvédelmi incidens 
következhet be. Másfelől a biztonság sé-
rülését jelenti az az esetkör is, amikor az 
adatkezelő, adatfeldolgozó elmulasztja 
az adatkezeléssel arányos és elvárható 
adatbiztonsági intézkedések meghoza-
talát, és ennek elmulasztása adatvédelmi 
incidenshez vezet.

Az adatkezelő nyilvántartja az adat-
védelmi incidenseket, feltüntetve az ah-
hoz kapcsolódó tényeket, hatásait és az 
orvoslására tett intézkedéseket. E nyil-

alkalmazása esetén szükséges érdek-
mérlegelési tesztet készíteni, amelyben 
az adatkezelő azt rögzíti, hogy az adat-
kezelés – amely az adatkezelő vagy egy 
harmadik fél jogos érdekének érvényesí-
téséhez szükséges – miért és mennyiben 
korlátozza arányosan az érintett jogait.

Adatvédelmi incidens
Adatvédelmi incidens alatt értjük a 

biztonság olyan sérülését, amely a to-
vábbított, tárolt vagy más módon kezelt 
személyes adatok véletlen vagy jogelle-
nes megsemmisítését, elvesztését, meg-
változtatását, jogosulatlan közlését vagy 
az azokhoz való jogosulatlan hozzáfé-
rést eredményezi.

Az adatvédelmi incidenseket be kell 
jelenteni a Hatósághoz, amely intézke-
déshez szoros határidők kapcsolódnak. 
A jelentés három szintjét különböztetjük 
meg:

Az adatkezelő nyilvántartja az adat-
védelmi incidenseket, feltüntetve az 
adatvédelmi incidenshez kapcsolódó té-
nyeket, annak hatásait és az orvoslására 
tett intézkedéseket [GDPR 33. cikk (5) 
bekezdés].

Az adatvédelmi incidenst az adat-
kezelő indokolatlan késedelem nélkül, 
és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával 
azután, hogy az adatvédelmi incidens a 
tudomására jutott, bejelenti a felügyele-
ti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédel-
mi incidens valószínűsíthetően nem jár 
kockázattal a természetes személyek jo-
gaira és szabadságaira nézve [GDPR 33. 
cikk (1) bekezdés].
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és az, ha például egy szociális juttatás 
miatt kérelme kerül nyilvánosságra),

 – az adatvédelmi incidenssel érintett 
személyek speciális kategóriái (pél-
dául idősek vagy kiskorúak személyes 
adatait érintő incidenseknek nagyobb 
lehet a súlya).

Ennek megfelelően – az adatvédelmi 
incidens körülményeitől is függően – 
szükséges lehet a tájékoztatás, ha példá-
ul az érintett társadalmi megbecsülésére 
kiható adatokat (például rossz iskolai 
eredmények vagy szociális juttatásra vo-
natkozó kérelemmel összefüggő adato-
kat) hoznak nyilvánosságra, vagy példá-
ul olyan kamerafelvételek kerülnek ki, 
amelyen az érintett számára kellemetlen 
helyzetben látható (például rosszullét 
miatt összeesik az utcán és ez a felvétel 
kiszivárog a sajtónak).

Adatvédelmi hatásvizsgálat
Az elszámoltathatóság elvének egyik 

fontos része, hogy az adatkezelők már 
az adatkezelés megkezdése előtt fel-
mérjék, az adatkezelésük milyen hatást 
gyakorol az érintettek magánszférájára. 
A hatásvizsgálatban ki kell térni az adat-
kezelés szükségességének és arányossá-
gának vizsgálatára, illetve értékelni kell, 
hogy az adatkezelés milyen kockázato-
kat jelent az érintettek jogaira és szabad-
ságaira nézve, valamint be kell mutatni 
a kockázatok kezelését célzó intézkedé-
seket, garanciákat, biztonsági mechaniz-
musokat.

A GDPR alapján az érdekmérlegelé-
si teszt és az adatvédelmi hatásvizsgálat 
között az a különbség, hogy ha az adat-
kezelő az adatkezelését jogos érdekre 

vántartás teszi lehetővé, hogy a felügye-
leti hatóság ellenőrizze a követelmények 
való megfelelést. A GDPR e rendelkezé-
se azt igényli, hogy az önkormányzatok 
át tekintsék az adatfeldolgozókkal kötött 
szerződéseket, hogy azokban szerepel-
nek-e olyan kötelezettségek, amelyek 
nyomán az adatfeldolgozóknak azonnal 
jelezniük kell, ha az ő tevékenységükkel 
összefüggésben bármilyen adatvédelmi 
incidens történik. Amennyiben nincs 
ilyen kitétel, akkor ez magában hordoz-
za annak kockázatát, hogy egy meg-
előzhető vagy a negatív hatásokat még 
idejében csökkenthető adatvédelmi in-
cidensekről késve vagy akár egyáltalán 
nem szerez tudomást az önkormányzat. 

Amennyiben az adatvédelmi inci-
dens valószínűsíthetően magas kocká-
zattal jár az érintettek jogaira nézve, 
akkor az érintetteket tájékoztatni kell az 
adatvédelmi incidensről. 

Valószínűsíthetően magas kockázat 
megítélése esetén egy-egy adatkezelő-
nek többek között azt kell vizsgálnia, 
hogy 
 – milyen incidens történt (például más 
súlya van annak, ha nyilvánosságra 
hozták a személyes adatokat, és más 
annak, ha csak egy rossz hozzáférés-
beállítás miatt más munkavállalók is 
hozzáférhettek a személyes adatok-
hoz);

 – az incidenssel érintett személyes ada-
tok típusát (különleges adat-e) és 
mennyiségét;

 – az incidensnek milyen súlyú következ-
ményei vannak az érintettre nézve (el-
térő sérelmet jelent egy töredékes sze-
mélyes adat nyilvánosságra hozatala 
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zési jogról és az információszabadság-
ról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a 
továbbiakban: Infotv.) megállapított ha-
táskörét. A Hatóság független, kizárólag 
a törvényeknek alárendelten működik, 
számára feladatot csak törvény állapít-
hat meg. Feladatkörében nem utasítható, 
a feladatát más szervektől elkülönülten, 
befolyásolástól mentesen látja el.

A Hatóság a személyes adatok védel-
mével kapcsolatos jogszabályok érvé-
nyesítésével összefüggő feladatait meg-
lehetősen változatos eljárási keretek kö-
zött végzi. A Hatóság által alkalmazott 
eljárástípusok a következők:
 – adatvédelmi és információszabadság 
vizsgálat,

 – adatvédelmi hatósági eljárás,
 – hatósági ellenőrzés,
 – adatvédelmi engedélyezési eljárás,
 – közreműködés szakhatósági eljárás ta-
núsító szervezet akkreditációjával ösz-
szefüggésben,

 – titokfelügyeleti hatósági eljárás.

Az egyik csoportosítási szempont 
az eljárás során hozható döntés jellegén 
alapul. Ennek megfelelően a Hatóság 
közigazgatási hatósági eljárást, illetve 
ilyen eljárásnak nem minősülő vizsgála-
ti (másként: ombudsmani típusú) eljárá-
sokat folytat. 

Az első kategóriába tartozó eljárások 
sajátja, hogy abban a Hatóság az eljárás-
sal érintett személyekre (ügyfelek) néz-
ve jogilag kötelező és állami kényszerrel 
is végrehajtható, jogot vagy kötelezett-
séget megállapító döntést hoz. 

alapozza, akkor minden esetben köte-
les érdekmérlegelési tesztet végezni. 
Amennyiben ez elmarad, akkor az adat-
kezelő nem rendelkezik megfelelő jog-
alappal az adatkezeléshez. Ettől eltérően 
adatvédelmi hatásvizsgálatot nem szük-
séges minden esetben végezni, csak ak-
kor, ha az adatkezelés magas kockázattal 
jár az érintettek jogaira nézve, vagy ar-
ról a GDPR vagy a felügyeleti hatóság 
által nyilvánosságra hozott jegyzék ren-
delkezik. 

A másik fő különbség a módszertan-
ban és a részletezettségben mutatkozik 
meg. A gyakorlatban adatvédelmi ha-
tásvizsgálat elvégzésére sor kerülhet 
akár az érdekmérlegelési teszt elvégzése 
előtt, akár azzal egyidejűleg, vagy pedig 
a teszt elvégzését követően. Az érdek-
mérlegelési teszt elvégzése előtt akkor 
érdemes hatásvizsgálatot készíteni, ha 
az adatkezelő azt tapasztalja, hogy ket-
tőnél több módszer kínálkozik az adat-
kezelésre. Az adatvédelmi hatásvizsgá-
lat elvégzése segíthet azonosítani azt a 
megoldást, amelyik a legkisebb hatást 
gyakorolja az érintett magánszféráját.

A Hatóság eljárásai
A Nemzeti Adatvédelmi és Informá-

ciószabadság Hatóság (a továbbiakban: 
Hatóság) önálló jogi személyiséggel ren-
delkező autonóm államigazgatási szerv, 
amelynek feladata a személyes adatok 
védelméhez, valamint a közérdekű és 
a közérdekből nyilvános adatok meg-
ismeréséhez való jog érvényesülésének 
ellenőrzése és elősegítése. Tevékeny-
sége ellátása során a Hatóság önállóan 
gyakorolja az információs önrendelke-
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szerűségének helyreállításáról, továbbá 
adatvédelmi és eljárási bírságot szabhat 
ki.

Jellemzően hatósági ellenőrzés kere-
tében vizsgálja ki a Hatóság az adatvé-
delmi incidensre vonatkozó bejelentése-
ket.

Amíg a közigazgatási hatósági el-
járásban a Hatóság kötelező erejű dön-
tést hoz, amellyel szemben a bírósági 
jogorvoslat lehetősége is adott, addig a 
vizsgálati eljárás lezárásaként felszólí-
tás, illetve – ha az adatkezelő ennek nem 
tesz eleget – a felügyeleti szervnek cím-
zett ajánlás születik, amellyel szemben 
nem lehet bírósághoz fordulni. Csak e 
puhább eszközök eredménytelensége 
esetén kerül sor – hivatalból – hatósági 
eljárás megindítására vagy jelentés ki-
adására. A jelentés nyilvános, és tartal-
mazza a vizsgálat során feltárt tényeket, 
az ezeken alapuló megállapításokat és 
következtetéseket. A jelentés bíróság 
vagy más hatóság előtt nem támadható 
meg.

A hatósági eljárások egy másik típu-
sát jelentik az ún. adatkezelési engedé-
lyezési eljárások.

Ezek az eljárások már nem vala-
mely jogsértő magatartás feltárására és 
szankcionálására, korrekciójára vagy az 
érintettnek okozott sérelem orvoslására 
irányulnak, hanem valamely, az adat-
kezeléssel összefüggő, a GDPR alap-
ján bizonyos adatkezelői jogosítványok 
gyakorlásának feltételét jelentő aktusok 
vagy ilyen jogosítványokhoz kapcso-
lódó, garanciális feladatokat ellátó sze-

A vizsgálati eljárások önmagukban 
ilyen eredménnyel nem járnak, azok 
egy adott kérdésben az ügyfelek együtt-
működését feltételező, jellemzően a 
Hatóság megállapításai alapján szük-
séges korrekciók önkéntes alkalmazá-
sára építenek. Ilyen módon a felmerülő 
kérdések gyorsabb, kevésbé költséges 
és időigényes megoldásának eszközei 
lehetnek. Amennyiben a vizsgálati eljá-
rás nem vezet eredményre, az abban tett 
felszólításnak az adatkezelő nem tesz 
eleget, illetve az állásfoglalással nem 
ért egyet, vagy akár már a vizsgálati 
szakaszban látható, hogy ez az eljárás-
típus nem alkalmas a kívánt eredmény 
elérésére, a Hatóság hivatalból hatósági 
eljárás folytatásáról dönthet, illetve bi-
zonyos esetekben köteles erről dönteni, 
és az eljárást ezt követően már ezen eljá-
rási keretek között lefolytatni.

Az adatvédelmi hatósági eljárás és 
a vizsgálati eljárás tárgya lényegében 
ugyanaz: mindkét eljárásban azt vizs-
gálja a Hatóság, hogy az adott esetben 
az adatkezelő eleget tett-e vagy eleget 
tesz-e a GDPR, illetve az Infotv. rendel-
kezéseiből fakadó követelményeknek.

A Hatóság hivatalból hatósági ellen-
őrzést indíthat, amelyben az adatvédel-
mi jogszabályok betartását hatósági esz-
közökkel vizsgálja, adott esetben eljárá-
si bírság alkalmazásával is járó módon. 
Ha az ellenőrzés során feltártak alapján 
jogsértést valószínűsít, a Hatóság adat-
védelmi hatósági eljárást indít, amely-
ben már kötelező erejű döntést hoz. 
Határozatában megállapítja a jogsértést 
(vagy annak hiányát), és rendelkezik az 
adatkezelés megszüntetéséről vagy jog-
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A kamerás megfigyelés esetében az 
adatvédelmi hatásvizsgálat egyik fontos 
szempontja az, hogy milyen adatbizton-
sági intézkedéseket alkalmaz az adatke-
zelő, hiszen ezek képesek lehetnek bizo-
nyos kockázatok csökkentésére. Másik 
oldalról, az érintetti jogok (előzetes tá-
jékoztatáshoz való jog, a felvételekhez 
való hozzáférés) megfelelő szintű bizto-
sítása szintén egy fontos eleme a kame-
rás megfigyeléssel együtt járó adatkeze-
lésnek. Az adatvédelmi hatásvizsgálat 
során arra kell ügyelni, hogy felmerül-
jenek azok a kockázatok, amelyek elle-
hetetlenítenék vagy megnehezítenék az 
érintetti joggyakorlást, és ezeket a koc-
kázatokat az önkormányzatok teljesen 
megszüntessék.

A kamerával való megfigyelés lehet:
 – bűnüldözési célú,
 – objektumvédelem
 – konkrét objektumhoz nem kötődő, 
vagy rendezvénybiztosítás,

 – közfeladat ellátásához kapcsolódó in-
tézkedés

 – személyszállítás
Elláthatja:

 – a rendőrség (a rendőrségről szóló 
1994. évi XXXIV. tv.)

 – a közterület-felügyelet (a közfelügye-
letről szóló 1999. évi LXIII. tv.)

 – a jegyző vagy a kijelölt köztisztviselő 
(2020. febr. 1-től) Infotv.

A közterület-felügyeletről szóló tör-
vény közbiztonsági, bűnmegelőzési cél-
ból teszi lehetővé a képfelvevő alkalma-
zását. Az önkormányzat által létesített 
kamerarendszerrel történő közterület 
megfigyelése, mind az adatkezelés cél-
jára, mind az adatkezelő személyére 

replők meghatározott feltételeknek való 
megfelelését biztosítják a GDPR szerinti 
hatósági engedélyezés vagy jóváhagyás, 
azaz egyfajta előzetes hatósági kontroll 
keretében.

Az adatkezelési engedélyezési eljá-
rásokkal rokon a Hatóságnak a Nemzeti 
Akkreditációs Testület (NAT) akkreditá-
ciós eljárásában való szakhatósági köz-
reműködése, amelynek során a GDPR 
43.cikke szerinti adatvédelmi tanúsító 
szervezetek speciális adatvédelmi jogi 
szempontú előzetes ellenőrzését végzi el 
a saját maga által előzetesen meghatáro-
zott és az Európai Adatvédelmi Testület 
által jóváhagyott követelmények alap-
ján.

A titokfelügyeleti hatósági eljárás, 
amely elsődlegesen nem a személyes 
adatok védelmére, hanem a közérdekű 
adatok, illetve közérdekből nyilvános 
adatok megismerésére vonatkozó jogra 
koncentrál. Azt vizsgálja, hogy meg-
határozott minősített adat minősítésére 
jogszerűen került-e sor. Jellegénél fogva 
adatvédelmi kérdéseket is érinthet, ha a 
minősített adatok között személyes ada-
tok is találhatóak.

Közterületen elhelyezett kamerák
Az adatvédelmi hatásvizsgálat el-

végzésének egyik kötelező esete a nyil-
vános helyek nagymértékű módszeres 
megfigyelése. A WP 29 iránymutatása 
alapján ilyennek minősülnek például a 
közterületen bűnmegelőzés, bűnüldözés 
érdekében vagy más jogellenes cselek-
mények bizonyítása érdekében elhelye-
zett kamerák. 
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A rögzített felvétel továbbítására irá-
nyuló megkeresés teljesítése előtt ellen-
őrizni szükséges, hogy tartalmazza-e a 
törvényben előírt kötelező elemeket. A 
teljesítést meg kell tagadni, ha a felvétel 
a megkeresésben meghatározott tény bi-
zonyítására alkalmatlan.

A felvétel a rögzítés helyszínén
 – elkövetett bűncselekmény vagy sza-
bálysértés miatt indult eljárásban,

 – elkövetett jogsértés miatt indított köz-
igazgatási hatósági eljárásban,

 – végzett felügyelői intézkedés jogsze-
rűségének megállapítására irányuló 
közigazgatási hatósági eljárásban, 

 – felvételen szereplő személy által, jo-
gainak gyakorlása érdekében indított 
eljárásban 

használható fel.
A fentieken túl:

 – a terrorcselekmények vagy más bűn-
cselekmények megelőzése, felderítése 
és megszakítása céljából,

 – a nemzetbiztonsági védelmi és elhárí-
tási, információszerzési, továbbá nem-
zetbiztonsági, iparbiztonsági, belső 
biztonsági és bűnmegelőzési ellenőr-
zési feladatok ellátása céljából,

 – a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi ha-
tósági feladatok ellátása céljából, il-
letve

 – körözött személy vagy tárgy azonosí-
tása érdekében 

is felhasználható.
A felvételeknek a törvényben felso-

rolt adat-felhasználási céloktól eltérő 
felhasználása jogszerűtlen!

Adatbiztonsági intézkedések kialakí-
tása

tekintettel bűnüldözési célú adatkezelés 
fogalmának felel meg.

A kamerarendszer jogszerű működé-
séhez szükséges feltételek:
 – képviselő-testületi döntés a kamera el-
helyezéséről, a megfigyelt közterület 
kijelöléséről,

 – adatvédelmi tisztviselő alkalmazása,
 – adatvédelmi és adatbiztonsági sza-
bályzat megalkotása.

Az adatkezelő lehet: közterület-fel-
ügyelet, ennek hiányában közterület-
felügyelő(k), a jegyző vagy a képvi-
selő-testület által kijelölt, a települési 
önkormányzat alkalmazásában álló köz-
tisztviselő. A felsoroltakon kívül más 
személy (például: a polgármester) adat-
kezelési tevékenységet nem folytathat. 
A rendszer üzemeltetésében, a kamerák 
karbantartásában azonban más is köz-
reműködhet, illetve egyes adatkezelési 
műveleteket jogszabályi rendelkezés 
alapján más is végezhet. Kiemelendő, 
hogy az élőkép megfigyelése (rögzítés 
nélkül is) adatkezelésnek minősül. A 
képfelvevők elhelyezéséről és a meg-
figyelt közterületről tájékoztatni kell 
a rendőrséget, a polgármesteri hivatal 
honlapján közzé kell tenni.

A megfigyelt területre belépő szemé-
lyek tájékoztatását jól észlelhető helyen 
figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell 
elhelyezni a kamerák pontos helyéről és 
az adatkezelés tényéről. Fontos hangsú-
lyozni, hogy a felvételek csak a törvény-
ben felsorolt célokra használhatók fel 
vagy továbbíthatók.
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lan megismerésének, módosításának 
vagy törlésének megakadályozását;

 – az adatkezelő rendszerek jogosulatlan 
személyek általi, adatátviteli berende-
zés útján történő használatának meg-
akadályozását;

 – azt, hogy ellenőrizhető és megállapít-
ható legyen, hogy a személyes adato-
kat mely címzettnek továbbították, il-
letve bocsátották rendelkezésére.

A fenti intézkedések lehetnek:
A jogszabály alapján hozzáférésre 

jogosult személyek számára történő jo-
gosultság- és az ahhoz kapcsolódó fel-
adatkiosztás szabályozott módja.

A jogosultság megszűnését követően 
a hozzáférési jogosultság visszavonása. 
A hozzáférési jogosultságok nyilvántar-
tása (amelyben szerepel a jogosultság 
kezdete és megszűnése időpontja is).

A hozzáférési engedélyben szerep-
lő egyes jogköröket és hatásköröket - a 
vonatkozó jogszabályokkal összhang-
ban - az adatvédelmi szabályzat vagy 
az informatikai biztonsági szabályzat, 
belső utasítások, munkaköri leírások 
tartalmazhatják részletesen. Ezek tartal-
mazzák továbbá a biztonságos üzemel-
tetés érdekében követendő protokollt és 
szabályrendszert is.
 – Információ Biztonsági Szabályzat 
megalkotása

 – Szervezeti tulajdonú, dedikált infor-
matikai eszközök használata.

 – Két faktoros hitelesítés (felhasználó-
név-jelszó) alkalmazása. 

 – Adatkezelői nyilvántartás vezetése. 

Az adatkezelő definíciójának köz-
ponti eleme az adatkezelésre vonatkozó 
érdemi döntés meghozatala, melyek kö-
zött található az alapvető adatbiztonsági 
intézkedések meghozatalára vonatkozó 
döntés is. Adatfeldolgozó igénybevétele 
esetén az adatfeldolgozói minőség fel-
tétele, hogy az adatfeldolgozó az adat-
kezelőtől elkülönült, önálló jogalany 
legyen, és az adatkezelés kialakítása 
vonatkozásában önálló döntési jogkörrel 
nem rendelkezik, feladata az adatkeze-
lő írásbeli utasításainak a végrehajtása. 
Ugyanakkor az adatfeldolgozót is terheli 
felelősség az adatbiztonsági intézkedé-
sek meghozatalát illetően. Ebben a kör-
ben szabadon dönthet, az adatkezelőtől 
függetlenül saját maga határozhatja meg, 
hogy milyen módon teljesíti a GDPR 32. 
cikke szerinti követelményeket.

Műszaki-szervezési intézkedésekkel 
kell biztosítani:
 – az adatkezeléshez használt eszközök 
jogosulatlan személyek általi hozzáfé-
résének megtagadását;

 – azt, hogy az adatkezelő rendszer hasz-
nálatára jogosult személyek kizárólag 
a hozzáférési engedélyben meghatá-
rozott személyes adatokhoz férjenek 
hozzá. Pl. az a személy, aki csak a kép-
ernyőképek megfigyelésére jogosult, 
az ne végezhessen a képfelvételekből 
mentést, törlést;

 – az adathordozók jogosulatlan olvasá-
sának, másolásának, módosításának 
vagy eltávolításának megakadályozá-
sát;

 – az adatkezelő rendszerbe a személyes 
adatok jogosulatlan bevitelének, az ab-
ban tárolt személyes adatok jogosulat-
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ennek következményeként a közérdekű 
adatokhoz való hozzáférés lehetőségét, 
ami egyben megteremti a működés fe-
letti kontroll gyakorlásának lehetőségét 
is”. 

A közérdekű adatok megismerésé-
hez és terjesztéséhez való jog gyakran 
előkérdése és kiindulópontja egy másik 
alapjog, a szabad véleménynyilvánítás-
hoz való jog gyakorlásának [34/1994. 
(VI. 24.) AB határozat]. A közéletben 
való részvétel, vagyis a közügyekkel, 
az állami és önkormányzati szervek 
működésével, illetve hatékonyságával 
kapcsolatos vélemény kialakítása és ki-
nyilvánítása ugyanis elképzelhetetlen 
lenne akkor, ha az érintett szervek eltit-
kolhatnák, vagy a saját belátásuk szerint 
tehetnék hozzáférhetővé a közérdekű 
adatokat. „A nyílt, áttetsző és ellenőriz-
hető közhatalmi tevékenység, általában 
az állami szervek és a végrehajtó hata-
lom nyilvánosság előtti működése a de-
mokratizmus egyik alapköve, a jogálla-
mi államberendezkedés garanciája.” A 
közhatalom, ezen belül a helyi közhata-
lom, gyakorlásának nyilvánossága a de-
mokratikus működés alapja, a jogállami 
működés egyik sarkalatos pontja. 

Az Infotv. 3. § 5. pontja értelmében 
közérdekű adat „az állami vagy helyi 
önkormányzati feladatot, valamint jog-
szabályban meghatározott egyéb közfel-
adatot ellátó szerv vagy személy kezelé-
sében lévő és tevékenységére vonatkozó 
vagy közfeladatának ellátásával össze-
függésben keletkezett, a személyes adat 
fogalma alá nem eső, bármilyen módon 
vagy formában rögzített információ 
vagy ismeret, függetlenül kezelésének 

Ebből megállapíthatóak a kamera-
rendszerhez történő hozzáférések, a fel-
vételek kapcsán végzett különböző mű-
veletek (rögzített felvétel megtekintése, 
mentések, továbbítás, törlés), a hozzáfé-
rő személyek, az adatkezelési műveletek 
célja, indoka, az adatigénylésekre, adat-
továbbításokra vonatkozó adatok.

Az információbiztonsági követelmé-
nyek felhasználókkal történő ismerteté-
se, oktatása.

Önkormányzati nyilvánosság - kép-
viselőtestületi ülések nyilvánossága

A személyes adatok védelméhez való 
alapjog mellett a Hatóság profiljába tar-
tozik a közérdekű adatok megismerésé-
hez és terjesztéséhez való alapjog bizto-
sítása.

Az információszabadság elsődleges 
rendeltetése az állam átláthatóságának 
biztosítása. Az Alkotmánybíróság (a 
továbbiakban: AB) a 32/1992. (V. 29.) 
AB határozata értelmében ezen alapjog 
„lehetővé teszi a választott népképvise-
leti testületek, a végrehajtó hatalom, a 
közigazgatás jogszerűségének és haté-
konyságának ellenőrzését, serkenti azok 
demokratikus működését”. A közhatal-
mi döntéshozatalra gyakorolt ellenőr-
zés ugyanis csak akkor lehet sikeres és 
hatékony, amennyiben az állampolgárok 
megismerhetik a szükséges informáci-
ókat. A Kúria Önkormányzati Tanácsá-
nak Köf.5036/2012/6. számú határozata 
szerint „[…] A nyilvánosság részben a 
képviselő-testület ülésein való részvé-
telt, részben pedig az arról készült ada-
tok megismerésének lehetőségét jelenti. 
A kettő együtt adja a nyilvánosságot, s 



2022. tél-tavasz COMITATUS

15

színén szóban, valamint a kihelyezett 
tájékoztató útján, a városi televízió hon-
lapján, közösségi oldalain, és/vagy az 
önkormányzat honlapján is.) 

Az ülésen megjelenteknek is joga van 
ahhoz, hogy a nyilvános ülést közvetít-
sék, arról kép- és hangfelvételt készít-
senek a személyiségi jogot és az emberi 
méltóságot tiszteletben tartó módon. A 
nyilvános ülésekről készített felvételek-
nek a nyilvánosság széleskörű tájékoz-
tatásának céljából történő közzététele 
nem jogellenes, de a felvételen szereplő 
közérdekből nyilvános személyes adato-
kat nem jogszerű a célhoz kötöttség és 
adattakarékosság elvének megsértésével 
terjeszteni. 

A választópolgárok – a zárt ülés kivé-
telével – betekinthetnek a képviselő-tes-
tület előterjesztésébe és ülésének jegy-
zőkönyvébe. Mivel az Mötv. szabályai 
szerint a közérdekű adat és közérdekből 
nyilvános adat megismerésének lehető-
ségét zárt ülés tartása esetén is biztosíta-
ni kell, ebből következően a zárt ülésen 
hozott képviselő-testületi döntés is nyil-
vános és az Infotv. alapján elektroniku-
san, az interneten közzéteendő adat. Ez 
az információszabadság szempontjából 
azt jelenti, hogy a közérdekű adat nem 
veszíti el nyilvános jellegét amiatt, mert 
az zárt ülésen keletkezik, illetve a zárt 
ülésen hozott személyi döntések eseté-
ben is figyelemmel kell lenni arra, hogy 
az ott kezelt adatok, adatfajták valamely 
törvény rendelkezése folytán közérdek-
ből nyilvánosak-e. Ellenkező esetben az 
adatokat védeni kell a jogosulatlan hoz-
záféréstől, illetve nyilvánosságra hoza-
taltól, így a nyilvános határozatok meg-

módjától, önálló vagy gyűjteményes 
jellegétől, így különösen a hatáskörre, 
illetékességre, szervezeti felépítésre, 
szakmai tevékenységre, annak eredmé-
nyességére is kiterjedő értékelésére, a 
birtokolt adatfajtákra és a működést sza-
bályozó jogszabályokra, valamint a gaz-
dálkodásra, a megkötött szerződésekre 
vonatkozó adat”. 

A nyilvános adatok másik csoport-
jába a közérdekből nyilvános adatok 
tartoznak. Az Infotv. 3. § 6. pontja ebbe 
a körbe sorol a közérdekű adat fogal-
ma alá nem tartozó minden olyan ada-
tot, amelynek nyilvánosságra hozatalát, 
megismerhetőségét vagy hozzáférhető-
vé tételét törvény közérdekből elrende-
li. Közérdekből nyilvános adatok ezért 
akár személyes adatok is lehetnek.

A képviselő-testületi ülések nyilvá-
nossága, közvetítése, felvételek készíté-
se számos gyakorlati kérdést vet fel. A 
képviselő-testületi és bizottsági ülések 
meghívói, előterjesztései, napirendje, a 
jegyzőkönyvek és határozatok kötelező-
en közzéteendő adatok. 

A képviselő-testületi ülés főszabály-
ként nyilvános, azon bárki megfigye-
lőként jelen lehet. A hazai adatvédelmi 
gyakorlat alapján a nyilvános ülést az 
szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározottak szerint az önkormány-
zat vagy megbízottja a nyilvánosság felé 
közvetítheti – például interneten vagy a 
helyi közösségi televízió útján, illetve 
sok helyen hangfelvétel is készül – erre 
azonban minden esetben előzetesen 
az érintettek figyelmét fel kell hívni (a 
tájékoztatás megtörténhet az ülés hely-
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Ebben az ügyben a Hatóság rendel-
kezésére álló valamennyi tény ismere-
tében annak eldöntése volt szükséges, 
hogy a jegyzőről készült és nyilvános-
ságra hozott hangfelvétel és cikkek, va-
lamint az azokban szereplő adatok (Ké-
relmező neve, beosztása, a hangfelvéte-
len hallható hangja) személyes adatnak 
vagy közérdekből nyilvános adatnak 
minősülnek-e? A felsorolt adatok közzé-
tétele, nyilvánosságra hozatala jogszerű-
en történt-e? A sérelmezett újságcikk és 
hangfelvétel törlésére irányuló kérelem 
az általános adatvédelmi rendelet szerin-
ti érintetti joggyakorlásra irányuló kére-
lemnek minősül-e és arra az adatkezelő 
jogszerű választ adott-e? 

A Hatóság határozatában a kérelmet 
elutasította és megállapította, hogy a 
Kérelmező közfeladatot ellátó személy, 
így hangja – amennyiben közfeladatát 
gyakorolja – közvetlenül összefügg köz-
feladata ellátásával. A Kérelmező, a pol-
gármesteri hivatal vezetőjeként közfel-
adata gyakorlásával összefüggő, hivatali 
környezetben tett (hivatali épületben, 
hivatali időben, a polgármesteri hivatal 
munkatársával folytatott) szóbeli meg-
nyilatkozása (hangja) az Infotv. 26. § (2) 
bekezdése alapján közérdekből nyilvá-
nos személyes adatnak minősül. 

A Hatóság következetes gyakorlata 
szerint azon személyes adatok vonat-
kozásában, amelyek az adott személy 
köztevékenysége, közfeladata és annak 
megítélése tekintetében jelentőséggel 
bírnak, az információhoz jutás, illetve a 
nyilvánosság iránti közérdek elsőbbsé-
get élvez. Ezen személyes adatok meg-
ismerhetőségére azért van szükség, hogy 

szövegezése nem utalhat természetes 
személlyel kapcsolatba hozható adatra. 
Egy konkrét (megalapozott) panasz tár-
gya pontosan az volt, hogy a panaszos 
volt munkáltatója, egy nagyközség pol-
gármesteri hivatala a weboldalán olyan 
zárt képviselő-testületi üléseken hozott 
döntésekről szóló polgármesteri beszá-
molókat tett közzé, amelyekből bárki 
tudomást szerezhetett arról, hogy a be-
jelentő munkaügyi perben áll volt mun-
káltatójával.

Közfeladatot ellátó személy hangjá-
ról titokban készített hangfelvétel nyil-
vánosságra hozatala:

A Kérelmező - önkormányzati jegy-
ző – a Hatóságnál adatvédelmi hatósá-
gi eljárást kezdeményezett, mert egy 
internetes cikkben, valamint az abban 
beillesztett linken egy összevágott hang-
felvételen hivatali környezetben be-
szélgetés hallható az anyakönyvvezetői 
pályázatok kiértékeléséről, melyen a 
Kérelmező hangja egyértelműen beazo-
nosítható, ahogy megjegyzéseket tesz 
egy pályázó identitásával összefüggés-
ben. A helyi hírközlő weboldal – a meg-
jelent cikk alapján – az információkat 
megismételte. 

A Kérelmező kérte a Hatóságot, hogy 
az adatkezelőket tiltsa el a további jog-
sértésektől, valamint kötelezzen a jog-
ellenesen beszerzett hangfelvétel és a 
sérelmezett cikkek törlésére. Kérelmező 
álláspontja szerint az adatvédelmi ható-
sági eljárás alapját képező feltételezett 
jogsértés egyfelől a tiltott adatszerzés, 
másfelől a hangfelvétel egy részének a 
sajtóban történő megjelenítése. 
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különösen, ha ez rendszeres vagy folya-
matos. A Hatóság emellett hangsúlyoz-
za, hogy ez az adatszerző tevékenység 
nem csak jogellenes, hanem alkalmatlan 
eszköz is a társadalmi kontroll gyakor-
lására. 

Közösségi média és a helyi köz-
ügyek:

A kommunikáció és tájékoztatás 
napjainkban jelentős mértékben az in-
terneten, azon belül is elsősorban a kö-
zösségi médiumokon keresztül zajlik, 
így nem meglepő, hogy egyre több te-
lepülés és polgármester üzemeltet oldalt 
a legnagyobb közösségi oldalon (is). A 
Hatósághoz több panasz érkezett ebben 
a körben: Az egyik ügyben a Hatóság 
megállapította, hogy a városi (és pol-
gármesteri) „hivatalos” Facebook oldal 
szerkesztőjének, adminisztrátorának, 
moderátorának neve az Infotv. 26. § (2) 
bekezdése értelmében közérdekből nyil-
vános adatnak minősül és felszólította a 
polgármesteri hivatalt, hogy küldje meg 
az adatigénylőnek a kért adatokat. 

Egy másik ügyben egy város polgár-
mestere a saját Facebook oldalán közzé-
tette az egyik önkormányzati képviselő 
képviselői megbízatásáról lemondó le-
velét. A levélíró kérésére a bejegyzés 
ideiglenesen eltávolításra, majd az érin-
tett képviselő adatainak kitakarásával 
ismét közzétételre került. A vizsgálat 
megállapítása szerint a választott ön-
kormányzati képviselő közfeladatot 
ellátó személynek, a képviselői tiszt-
ségről való lemondás ténye közérdekű 
adatnak, a képviselő neve pedig közér-
dekből nyilvános adatnak minősül, de 

az állami szervek működésébe vetett bi-
zalom töretlen, tevékenységük megítél-
hető legyen mindenki számára.

Az eljáráshoz kapcsolódó egyedi ügy 
adatai nyilvánosságra kerülésének gene-
rális preventív hatása az, hogy felhívja a 
figyelmet arra, hogy az ilyen és hasonló 
megnyilvánulások nem megengedhe-
tőek a köztisztviselői etikus magatartás 
körében. A Hatóság hangsúlyozta továb-
bá, hogy a jegyző a helyi önkormányzat 
és ezen keresztül a helyi közösség egyik 
vezetője, aki így nem csak közszereplő, 
de a törvényesség „őre” is, így (hivatali) 
megnyilvánulásai példa értékűek kell, 
hogy legyenek. A helytelen, a közösséget 
megbotránkoztató (hivatali kötelezettsé-
gével összefüggő) megnyilvánulásai-
nak szintén ki kell állnia a nyilvánosság 
próbáját. Ez nem utolsósorban egyfajta 
általános visszatartó hatást is kifejt más, 
hasonló pozíciót betöltők irányában. 

Az online újság birtokába jutott infor-
mációk nyilvánosságra hozatala tekinte-
tében a magánérdeket háttérbe szorítja 
a közérdekből nyilvános adatok keze-
léséhez, nyilvánosságra hozatalához fű-
ződő közérdek, mindebből következően 
a Hatóság megfelelőnek találta az adat-
kezelő okfejtését a hírcikkben megjelent 
adatok törlésére irányuló érintetti kére-
lem elutasítása vonatkozásában, mivel 
azok eltávolítása a véleménynyilvánítás 
szabadságának és a helyi közösség tájé-
kozódáshoz való jogának csorbulásával 
járt volna, illetve járna. 

A titokban készített hangfelvétel ké-
szítésével, a tiltott adatszerzéssel kap-
csolatban a Hatóság következetesen és 
határozottan elítéli mások lehallgatását 
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vánosság előtt beolvasásra, a képernyőn 
pedig feltüntetésre kerülnek. Az érintett 
a beadványban feltüntetett személyes 
adatai kezeléséhez nem járult hozzá, 
a közmeghallgatás pedig nem kizáró-
lag online, valós időben történt, hanem 
minderről felvétel is készült, amely a 
Facebook-on is bárki számára elérhe-
tővé vált, továbbá a közmeghallgatás-
ról felvett jegyzőkönyv is nyilvános, 
Kérelmezett weboldalán bárki számára 
fellelhető volt. A panaszos hiába kérte 
személyes adatai törlését, az adatkezelő 
az SZMSZ közmeghallgatás nyilvános-
ságára vonatkozó szabályaira hivatkoz-
va a törlési kérelmet elutasította. 

A Kérelmezett által a Kérelmező sze-
mélyes adatainak (név és lakcím) a köz-
meghallgatás élő- és videófelvételen, 
illetve írásos formában történő rögzíté-
sével, és a videófelvétel, illetve a jegyző-
könyv nyilvánosságra hozatalával meg-
valósított külön adatkezelések esetében 
a Hatóság kifejtette,hogy a vizsgált eset-
ben a Kérelmező személyes adatai rög-
zítésével és nyilvánosságra hozatalával 
megvalósuló adatkezeléshez kizárólag a 
Kérelmező megfelelő, részletes tájékoz-
tatáson alapuló hozzájárulása [általános 
adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekez-
dés a) pont] lehetett volna a megfelelő 
jogalap, mellyel azonban Kérelmezett 
nem rendelkezett. 

A Hatóság állásfoglalásában kiemel-
te, hogy a közmeghallgatás nyilvános-
sága a nyilvános képviselő-testületi 
üléssel azonos megítélés alá esik, mely-
ből következően nincs akadálya annak, 
hogy a képviselő-testületi ülés e speci-
ális formáját ne lehetne élőben közve-

a személyazonosító adatokat (születési 
hely, idő, anyja neve) mindenképpen 
felismerhetetlenné kell tenni. 

Egy község polgármestere saját 
Facebook oldalán a település hulladék-
gyűjtő szigeteit nem rendeltetésszerűen 
használó személyekről készült felvéte-
leket tett közzé. A Hatóság álláspontja 
szerint a polgármester akkor járt volna 
el helyesen, ha a fokozatosság elve alap-
ján elsősorban a szabálysértések, illetve 
bűncselekmények felderítésére hatás-
körrel rendelkező szervhez fordul a kép-
felvételen szereplő személyek beazono-
sítása érdekében. 

Közmeghallgatás online formában
A járványhelyzet nemcsak az online 

oktatás bevezetését gyorsította fel, ha-
nem a közügyekben korábban személyes 
jelenlétet igénylő állampolgári jogérvé-
nyesítés lehetőségeit is az online-térbe 
helyezte.

Egy önkormányzati közmeghallga-
tást – a járványhelyzetre tekintettel – 
„Facebook live” útján szerveztek meg, 
amelyet élőben bárki követhetett. A köz-
meghallgatást megelőzően a felszólalni 
kívánó állampolgárt a polgármesteri hi-
vatal ügyintézője telefonon megkereste 
és kérte, hogy e-mailen, szöveg formá-
tumban küldje el részükre az előadni kí-
vánt problémát, azt részletesen kifejtve. 
Arról viszont nem tájékoztatták, hogy 
bármi, amit a közmeghallgatás kapcsán 
közérdekű bejelentésként leír, azt az on-
line közmeghallgatáson teljes egészében 
a nyilvánosság előtt felolvasásra kerül, 
továbbá a beadványában feltüntetett 
személyes adatai is szóról-szóra a nyil-
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adatok megismerése érvényesülése vo-
natkozásában a tudatosság kialakítására. 
Ennek érdekében a Hatóság az alábbi 
eszközökkel segíti az önkormányzatokat 
az adatvédelemmel és az információ-
szabadsággal összefüggő közfeladataik 
eredményes ellátásában:

Oktatás, képzés: pl. adatvédelmi 
tisztviselők éves konferenciája – online 
formában
 – NAIH beszámolók (a honlapon elér-
hetőek)

 – NAIH honlapján megjelenő egyéb in-
formációk (határozatok, állásfoglalá-
sok, tájékoztatók, közlemények)

A Hatóság 2020. szeptemberében új 
helyre, a korábbi Alkotmányvédelmi Hi-
vatal épületébe költözött. 

PÉTERFALVI ATTILA 
Nemzeti Adatvédelmi és Információ-

szabadság Hatóság (NAIH) elnöke, cím-
zetes egyetemi tanár

títeni akár az önkormányzat hivatalos 
honlapján, akár egy közösségi oldalon, 
természetesen a magánszféra, a magán-
titok és a személyiségi jogok védelmé-
nek figyelembe vételével és személyes 
adatok védelmének maradéktalan biz-
tosításával. Az online-közmeghallgatás 
adatkezelése tekintetében azonban a 
Hatóság határozott véleménye az, hogy 
az információs önrendelkezési jog érvé-
nyesülése tekintetében az adatkezelőnek 
körültekintőbben kell eljárnia, mivel az 
állampolgárok személyes adataikat te-
kintve az online térben sokkal kiszolgál-
tatottabb helyzetben vannak, mint a ha-
gyományos közmeghallgatás esetében, 
ebből adódóan fontosabb és nagyobb 
jelentősége van az adatkezeléssel kap-
csolatos adatkezelői tájékoztatásnak. 

Tudatosság kialakítása a közfeladat-
ellátás során

A Hatóság kiemelt célként és feladat-
ként tekint a személyes adatok védelme 
és a közérdekű és közérdekből nyilvános 
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önkormányzatok típusainak elkülönült 
meghatározásával (települési, területi) 
lehetőséget biztosít az önkormányza-
ti feladat- és hatáskörök differenciált 
telepítéséhez. Az adott önkormányzat 
esetében a kötelező és önként vállalt fel-
adatok ismeretében határozható meg az 
önkormányzati ügyek köre.

A feladatkörében eljáró önkormány-
zati képviselő információhoz való jogát 
az Mötv. úgy szabályozza, hogy az egyik 
esetben, amennyiben a képviselőnek a 
döntés előkészítés során nem került va-
lamennyi, a döntéshozatalhoz szükséges 
információ a birtokába, az Mötv. 32. § 
(2) bek b) pont alapján kérhet tájékoz-
tatást a polgármestertől (alpolgármes-
tertől), a jegyzőtől, a bizottság elnöké-
től önkormányzati ügyekben, amelyre a 
kérdezett személy vagy az ülésen vagy 
pedig legkésőbb 30 napon belül írásban, 
érdemi választ köteles adni. Ez a típusú 
felvilágosítás kérés csak a képviselő-tes-
tület ülésén terjeszthető elő és tárgya ki-
fejezetten önkormányzati ügy lehet.

A másik esetben az önkormányzati 
képviselő a képviselői feladatok ellátás-
hoz az Mötv. 32. § (2) bek f) pont alap-
ján a polgármestertől is kérheti a szük-
séges információt. Nem kizárt ugyanis, 
hogy a képviselő a testületi ülésen nem 
kizárólag az adott napirendi ponthoz 
kapcsolódóan kérjen a polgármestertől 
tájékoztatást. Az eljárásrendet a Szer-

Már három éve, 2018. május 25-től 
alkalmazni kell az Európai Unió álta-
lános adatvédelmi rendeletét (GDPR). 
Adatvédelmi tisztviselői feladatom el-
látása során számos jegyző kolléga ke-
res meg kérdéseivel a közérdekű ada-
tok megismerésével összefüggésben, 
kiemelten az önkormányzati képviselő 
információhoz jogával kapcsolatosan. 
Igazi kihívás az egyensúlyt megtalálni, 
hiszen a képviselő és a jegyző kapcso-
latában is fontos szerep jut a kölcsönös 
érdekeken alapuló együttműködésnek.

Az Mötv. szerint az önkormányza-
ti képviselő választóinak az érdekeit a 
település egészéért vállalt felelősséggel 
képviseli. A képviselői feladatok telje-
sítését szolgálják az Mötv-ben szereplő, 
egymásra épülő jogosultságok, melyek-
nek az a célja, hogy a települési képvi-
selő megfelelő információ birtokában 
vegyen részt a bizottsági, képviselő-tes-
tületi üléseken, a döntéshozatalban, az 
önkormányzati ügyek megoldásában.

Az önkormányzati ügy fogalmát tör-
vényi szinten, egzakt módon nem lehet 
meghatározni. A községnek, a városnak, 
a járásszékhely városnak, a megyei jogú 
városnak, a fővárosnak és a kerületnek 
egymástól eltérő feladat- és hatáskö-
rei lehetnek. Tekintettel arra, hogy az 
önkormányzatok adottságai, anyagi le-
hetőségei, teherbíró képessége, térségi 
szerepköre eltérő, ezért a jogalkotó az 

A közérdekű adatok megismerése, 
mint az önkormányzati képviselői munkához 
szükséges feltétel
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mi rendelkezésüknek megfelelően, ren-
deltetésszerűen kell gyakorolni, kerülve 
a joggal való visszaélést. 

A feladat ellátáshoz szükséges infor-
mációt a képviselő egyéb úton is besze-
rezheti, élve az Mötv-ben meghatározott 
jogosultságával, pl. aktívan elmegy a 
bizottsági ülésekre, ahol javasolhatja 
egy adott napirend megtárgyalását vagy 
szakmai fórumokon vesz részt.

Az információkérés megelőzhető, 
illetve a válaszadás egyszerűsíthető, ha 
az önkormányzati képviselő az önkor-
mányzat hivatalos honlapján elérheti 
és letöltheti a Közérdekű adatok linkre 
kattintva az általános közzétételi listát, 
amely adatok közzétételéről a jogalkotó 
kötelezően rendelkezett.

Az önkormányzati képviselő is – 
akárcsak más állampolgár –, jogosult 
közérdekű adatot igényelni az önkor-
mányzati szervétől (pl. a polgármester-
től vagy a jegyzőtől). Meg kell azonban 
jegyeznem azt is, hogy amennyiben egy 
önkormányzati képviselő nem a képvi-
selői tájékoztatáshoz fűződő jogával, 
hanem a közérdekű vagy közérdekből 
nyilvános adat megismerésének jogával 
kíván élni, akkor az Infotv. szabályai 
alkalmazandóak az adatkérés teljesíté-
sénél. A közérdekű adat megismerésére 
irányuló igénynek az adatot kezelő köz-
feladatot ellátó szerv az igény beérkezé-
sét követő legrövidebb idő alatt, legfel-
jebb 15 napon belül tesz eleget, amely 
határidő egy alkalommal 15 nappal 
meghosszabbítható. 

Az önkormányzati képviselő speci-
álisabb helyzetben van, mint mondjuk 
a településen élő választópolgár, hiszen 

vezeti és Működési Szabályzatról szóló 
önkormányzati rendeletben szabályozza 
a képviselő-testület.

Az Mötv. nem határozza meg, hogy 
a tájékoztatásnak irat- vagy papír alapú-
nak kell lenni, ezt helyben, a kért tájé-
koztatás tartalmára, jellegére tekintettel 
szükséges eldönteni. Amennyiben a kér-
dezett személy a képviselő-testületi ülé-
sen rendelkezik a válasz megadásához 
szükséges információval, úgy a tájékoz-
tatást az ülés keretében megadja, ellen-
kező esetben írásban válaszol az adott 
önkormányzati ügyben. 

Az Mötv. alapján a felvilágosítás 
adására kötelezett, vagy az Infotv. sze-
rinti adatgazda jogosult, illetve kötele-
zett a felvilágosítás vagy a közérdekű 
adat megadására, illetve annak megta-
gadására. 

Az önkormányzati képviselőnek az 
önkormányzásban való érdemi részvétel 
gyakorlásához, az önkormányzat mű-
ködésével, tevékenységével összefüg-
gő adatok megismeréséhez fűződnek a 
jogai. Ez azonban nem jelent korlátlan, 
teljes adatnyilvánosságra vonatkozó 
jogosultságot, figyelembe kell venni a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó 
rendelkezéseket is. A képviselői minő-
ségére hivatkozva nem gyűjthet a hiva-
tal adóügyi előadójától információkat 
mondjuk arról, hogy a szomszédja befi-
zette-e a kommunális adóját vagy éppen 
van-e ellene végrehajtási eljárás folya-
matban.

Az Mötv. alapelvi szinten rögzíti, 
hogy a törvényben meghatározott jogo-
kat jóhiszeműen, a kölcsönös együttmű-
ködés elvét figyelembe véve, a társadal-
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költségvetés, illetve az európai uniós 
támogatás felhasználásával, költségve-
tést érintő juttatással, kedvezménnyel, 
az állami és önkormányzati vagyon ke-
zelésével, birtoklásával, használatával, 
hasznosításával, az azzal való rendelke-
zéssel, annak megterhelésével, az ilyen 
vagyont érintő bármilyen jog megszer-
zésével kapcsolatos adat, valamint az 
az adat, amelynek megismerését vagy 
nyilvánosságra hozatalát külön törvény 
közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra 
hozatal azonban nem eredményezheti az 
olyan adatokhoz - így különösen a vé-
dett ismerethez - való hozzáférést, ame-
lyek megismerése az üzleti tevékenység 
végzése szempontjából aránytalan sérel-
met okozna, feltéve, hogy ez nem aka-
dályozza meg a közérdekből nyilvános 
adat megismerésének lehetőségét.

A gyakorlatban problémát jelenthet, 
hogy az önkormányzati képviselő a tel-
jes iratot vagy az adatot ismerheti-e meg. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Informá-
ciószabadság Hatóság (NAIH) rámuta-
tott, hogy az Alaptörvénnyel összhang-
ban az Infotv. fogalomrendszerében az 
adatelv, és nem az iratelv érvényesül. 
A törvény tehát nem az irat, hanem a 
közérdekű és a közérdekből nyilvános 
adatok megismerhetőségét szabályozza. 
Egy adott dokumentum sokféle adatot 
tartalmazhat (közérdekű, illetve közér-
dekből nyilvános adat, személyes adat, 
üzleti titok, egyéb védett adat), ezért 
nem a dokumentum tekintetében érvé-
nyesül a közérdekű és közérdekből nyil-
vános adatok megismerhetősége, hanem 
az iratban szereplő közérdekű, illetve 

neki képviselőként az önkormányzati 
munkájához szüksége lehet személyes 
adatokra is (pl. a szociális bizottság tag-
jaként megismerheti a települési támo-
gatást igénylő személyes adatait, kör-
nyezettanulmányát), viszont ezeket az 
adatokat nem terjesztheti a nyilvánosság 
előtt (pl. interneten, rendezvényen, la-
kossági tájékoztatón).

Kijelenthető, hogy minden esetben 
mérlegelni szükséges, hogy a képvise-
lő által megismerni kívánt adatok köz-
érdekűek vagy közérdekből nyilvános 
adatok vagy védendő személyes, illet-
ve adott esetben különleges személyes 
adatok. Szintén helyben, a körülmények 
teljes körű mérlegelésével dönthető el, 
hogy az önkormányzati képviselő által 
kért tájékoztatása szóban vagy iratok 
fénymásolatával adható-e meg.

Az eligazodást segíti az Info tv., 
amely az adatkezelés elveihez kapcso-
lódóan rögzíti a célhoz kötöttség elvét. 
Ennek értelmében személyes adat kizá-
rólag egyértelműen meghatározott, jog-
szerű célból, jog gyakorlása és kötele-
zettség teljesítése érdekében kezelhető. 
Az adatkezelésnek minden szakaszában 
meg kell felelnie az adatkezelés céljá-
nak, az adatok gyűjtésének és kezelésé-
nek tisztességesnek és törvényesnek kell 
lennie. Csak olyan személyes adat ke-
zelhető, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, a 
cél elérésére alkalmas. A személyes adat 
csak a cél megvalósulásához szükséges 
mértékben és ideig kezelhető.

Az Info tv. alapján közérdekből nyil-
vános adatként nem minősül üzleti titok-
nak a központi és a helyi önkormányzati 
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testületi ülést követően 1 hónapig meg 
kell őrizni. 

Meg kell jegyeznem, hogy a képvi-
selő-testületi ülésről készült hivatalos 
hangfelvétel (hang- és képanyag) nem 
selejtezhető. Az SzMSz tehát magasabb 
szintű jogszabállyal ellentétes szabályo-
zást tartalmazott, emiatt a szabályzat 
felülvizsgálata (módosítása) során az 
adatkezelésre vonatkozó előírásokat is 
figyelembe kell venni.

Egy másik alkalommal az önkor-
mányzati képviselő az SzMSz-re hivat-
kozva kérte:
 – a jegyző előző képviselő-testületi cik-
lusára eső szabadság ütemtervét, a 
teljes szabadság nyilvántartási iratok 
fénymásolatát,

 – a főállású polgármester előző évi sza-
badság tervének fénymásolatát, vala-
mint a következő évre átvitt szabadsá-
gainak számát.

Az adott ügyben megállapítható, 
hogy a szabadság-engedélyezési irat ön-
magában nem tartalmaz olyan közérde-
kű adatot, amely annak nyilvánosságra 
hozatalát indokolná. Tartalmazhat vi-
szont olyan adatokat is (pl. lakcím, sza-
badság alatti tartózkodási hely), amely 
személyes adatnak minősül. A jegyző 
szabadság nyilvántartása nem tartozik 
a Kttv. 179. §-a alapján a közérdekből 
nyilvános adat körébe. 

A főállású polgármester szabadsá-
gának ütemezését viszont a képviselő-
testület minden év február 28-ig hagy-
ja jóvá. A szabadságot az ütemezésben 
foglaltaknak megfelelően kell kiadni, 
valamint igénybe venni. A polgármester 
a szabadság igénybevételéről a képvise-

közérdekből nyilvános adatok vonatko-
zásában.

Munkám során találkoztam olyan 
esettel, amikor egy önkormányzati kép-
viselő a rendkívüli testületi ülésen ké-
szült hangfelvétel rendelkezésre bocsá-
tását kérte a jegyzőtől. A képviselő az 
igényét szóban terjesztette elő. A jegyző 
a megkeresést azzal hárította el, hogy a 
hangfelvétel mindig csak munkaanyag-
ként szolgál, egyébként sem rögzítette a 
teljes képviselőt-testületi ülést, általában 
csak a vita kialakulásakor kapcsolták be, 
alkalmazása önkényes volt.

A hangfelvétel kezelése több problé-
mát is felvetett.

Az információszabadság szempont-
jából egyformán kezelendő a jegyző-
könyv és a hang-, képfelvétel, vagyis 
ezek nyilvánosak (kivéve a zárt ülésről 
készültek), melyek interneten közzéte-
hetők, illetve amelyekről egyéni adatké-
résre másolatot kell biztosítani. A nyil-
vános képviselő-testületi ülésen elhang-
zott képviselői nyilatkozatok és egyéb 
személyes megnyilvánulások nyilvános 
közszereplésnek minősülnek, vagyis 
nyilvános ülés esetén a hozzászólások is 
nyilvánosak.

Az adott önkormányzat Szerveze-
ti és Működési Szabályzata (SzMSz) 
tartalmazta, hogy a képviselő-testületi 
ülésről – a zárt ülés kivételével – a helyi 
televízió felvételt készít, amelyet a helyi 
műsor keretében, változatlan formában 
vetít le a lakosság részére. Az SzMSz 
azt is rögzítette, hogy a képviselő-testü-
let üléséről hangfelvétel, a helyi televí-
zió részéről pedig hang- és képfelvétel 
készül, továbbá, hogy a hangfelvételt a 
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Hivatkozások
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország 

helyi önkormányzatairól (Mötv.) 3. § (1)-(3) be-
kezdés, 9. §, 11. § (1) bek., 32. § (2) bek. b) és 
f) pont, 

2011. évi CXII. törvény az információs ön-
rendelkezési jogról és az információszabadságról 
(Info tv.) 4. §, 25/L. § (1) bekezdés a) pont, 26. § 
(2) bek., 27. § (3) bek., 29. § (1) bek., 1. melléklet

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati 
tisztviselőkről (Kttv.) 179. §, 225/C. § 

78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkor-
mányzati hivatalok egységes irattári tervének ki-
adásáról melléklet

 
Önkormányzatokról önkormányzatoknak. 

Szerkesztők: dr. Bekényi József és dr. Barabás 
Zoltán. Budapest, 2019. kiadja: Belügyminiszté-
rium. 44., 60. oldal

A Nemzeti Adatvédelmi és Információsza-
badság Hatóság (NAIH) tájékoztatója az ön-
kormányzati testületek működésének nyilvá-
nosságáról. Ügyiratszám: NAIH/2019/6273/3. 
https://naih.hu/files/NAIH-2019-6273-3--
taj_onkormanyzati_testuletek_mukodesenek_
nyilvanossagarol.pdf .

lő-testületet a következő ülésen tájékoz-
tatja. Tekintettel arra, hogy a helyi ön-
kormányzat képviselő-testületének nyil-
vános ülésére benyújtott előterjesztések 
az Info tv. alapján az általános közzé-
tételi listában meghatározott adatoknak 
minősülnek, az önkormányzat honlapján 
való közzétételük kötelező. 

Javaslom, hogy a polgármesterek, 
jegyzők minden esetben vegyék igénybe 
a szakismeretekkel rendelkező adatvé-
delmi tisztviselő segítségét a közérdekű 
adatigénylésre, az önkormányzati képvi-
selői tájékoztatás kérésre irányuló ügyek 
megoldásában, valamint a belső adatvé-
delmi és adatbiztonsági szabályzat elké-
szítésében.   

DÁNIEL BALÁZS 
ügyvéd,

adatvédelmi tisztviselő, Pécs 
dr.danielbalazs@gmail.com 
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előírásainak is megfelelő adatvédelmi és 
adatbiztonsági szabályzatot, valamint az 
önkormányzat és az önkormányzati hi-
vatal által ellátott és ellátandó minden 
feladat, lefolytatandó eljárás tekinteté-
ben adatkezelési tájékoztatókat kellett 
készíteni. Ezek nyomon követése, a jog-
szabályi változásoknak való folyamatos 
megfeleltetése, az új eljárásokhoz való 
igazítása nem egyszeri feladatot jelent 
a hivatali munkában, hanem folyama-
tos odafigyelést és készenlétet igényel. 
Ebben a munkában segíti a hivatali fel-
adatellátást a szintén 2018 májusától 
kötelezően alkalmazandó adatvédelmi 
tisztviselő. Az önkormányzatok egy ré-
sze külső, szakértő céget bízott meg e 
feladat ellátásával. Az elmúlt évek közös 
munkája alapján érzékelhető, hogy az 
adatvédelmi tisztviselő fontos – sokszor 
kulcs - szerepet tölt be a hivatali munka-
folyamatok során végzett adatkezelések 
jogszerűségének biztosításában.

Az önkormányzatok, önkormányzati 
hivatalok központi és helyi jogszabá-
lyok szerinti feladatainak ellátása, el-
járásainak lefolytatása tekintetében az 
adatkezelési folyamatok szabályozása 
látszólag egyszerű feladat, hiszen az el-
járási, valamint az ágazati jogszabályok 
meghatározzák a kezelendő adatok kö-
rét, az adatkezelés célját és jogalapját, 
így az adatkezelési folyamatok viszony-
lag szabályozott mederben folynak.

Magyarország Alaptörvényének VI. 
cikk (3) bekezdése rögzíti, hogy min-
denkinek joga van a személyes adatai 
védelméhez, valamint a közérdekű ada-
tok megismeréséhez és terjesztéséhez. 
Az elmúlt években e két alapjog bizto-
sítása nem mindennapi kihívások elé 
állította az önkormányzatokat a minden-
napi működésük során. Az alapjogok 
érvényesülését garantáló legfontosabb 
jogszabályok, az Európai Parlament és a 
Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 
rendelete a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/
EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(GDPR), továbbá az információs önren-
delkezési jogról és az információsza-
badságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Infotörvény) alkalmazása kiemelt sze-
repet vívott ki magának az önkormány-
zati hivatalok hétköznapjaiban. 

2018. májusától az önkormányzatok 
működésében is új időszámítás kezdődött 
az általános adatvédelmi rendelet 
(angolul: General Data Protection 
Regulation) röviden: GDPR kötelező 
alkalmazásával. Számos új, elsősorban 
dokumentációs, adminisztrációs feladat 
keletkezett, melyekkel szembesülni kel-
lett. Kötelező lett például az adatkezelő 
önkormányzatok részére az általuk vég-
zett adatkezelésekről történő nyilvántar-
tás vezetése, el kellett készíteni a GDPR 

Mindennapi kihívások 
Az adatvédelem és az információszabadság biztosítása 
az önkormányzati működésben
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gyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 
(Mötv) előírt szabályaihoz hasonlóan – 
rendezte a lakossági fórumok résztvevői 
kezelhető adatainak körét és célját. E 
vizsgálati eljárás keretében az önkor-
mányzat által a nyilvános fórumon ké-
szített képfelvételek esetében is felhívta 
a NAIH a figyelmet, hogy azok készíté-
se és felhasználása során - függetlenül a 
rendezvény nyilvános jellegétől – min-
den körülmények között meg kell felelni 
a GDPR előírásainak. Az önkormányzat 
ennek megfelelően jár el, viszont nem 
egyértelmű, és kérdéseket vet fel, hogy 
mi a helyzet a többi adatkezelővel, akik 
kép-és videófelvételeket készítenek 
ugyanezen a rendezvényen, és azt kö-
zösségi oldalon (megvágva, bizonyos 
részleteket kiragadva) közzéteszik. 

A másik esetben a polgármester kez-
deményezett hatósági eljárást a NAIH 
előtt, amikor egy zártkörű megbeszélé-
sen az egyik önkormányzati képviselő 
hozzájárulás nélkül készített hangfel-
vételt és közzétette saját Facebook ol-
dalán. A kérelmező többek között azt 
kérte, hogy a NAIH állapítsa meg, hogy 
a képviselő jogsértő módon készítette és 
tette közzé a hangfelvételt, és kötelez-
ze annak törlésére. A hatósági eljárás a 
kérelem elutasításával zárult. A NAIH 
szerint az önkormányzati képviselő 
adatkezelése jogszerű volt a GDPR 6. 
cikk e) pontja alapján1. Mindemellett a 
hatóság hangsúlyozta, hogy nem tartja 
elfogadhatónak és követendőnek még 
a közügyekkel kapcsolatos megbe-
széléseken sem hangfelvétel leplezett 
módon, titokban történő készítését, és 

Az önkormányzati működés eddigi 
tapasztalata az, hogy a legtöbb kérdőjel, 
alkalmazási anomália akkor jelentke-
zik, amikor az önkormányzati működés 
nyilvánossága, az információszabadság 
biztosítása körében áll elő olyan helyzet, 
amikor a személyes adatok védelme 
merül fel. Minden ilyen esetben kérdés, 
hogy hol a határ az önkormányzati nyil-
vánosság biztosítását, a közérdekű ada-
tokhoz való hozzáférés biztosítását és 
a személyes adatok védelmét biztosító 
alapjog egyidejű érvényesülése között. 
Az elmúlt két év tapasztalatai alapján 
egyelőre még nem találtunk világos vá-
laszt ezirányú kérdéseinkre.

A következőkben két olyan eset 
bemutatására kerül sor, ahol ezen két 
alapjog került szembe egymással.

Az első esetben vizsgálati eljárás 
indult a Nemzeti Adatvédelmi és Infor-
mációszabadság Hatóság (NAIH) előtt, 
amelynek során a NAIH azt vizsgálta, 
hogy jogszerű volt-e az önkormányzat 
adatkezelése, amikor a - korábbi gya-
korlatának megfelelően - nyilvános 
fórumok során jelenléti ívet vett fel 
a résztvevők nevével és elérhetőségi 
adataival. A NAIH a vizsgálat lefoly-
tatását követően arra a megállapításra 
jutott, hogy a kérdésben a szabályozás 
hiánya okozta a jogsérelmet és felszó-
lította az önkormányzatot e hiányosság 
megszüntetésére. Az önkormányzat a 
NAIH iránymutatásának megfelelően 
módosította az önkormányzat Szerve-
zeti és Működési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendeletének lakossági 
fórumok szervezésére vonatkozó sza-
kaszait, és a - közmeghallgatás Ma-
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hogy amellett, hogy igyekszünk minden 
esetben az Infotörvényben előírt határ-
időn belül az adatszolgáltatást teljesíte-
ni, az jelentősen növeli az apparátusra 
nehezedő adminisztratív terheket. Ilyen 
nagy mennyiségű adatigénylés teljesí-
tése a hivatali munka hatékonyságának 
megőrzése érdekében már a szervezeten 
belüli munkafolyamatok átalakítását is 
igényli. 

A nagyszámú közérdekű adat kiadása 
iránti igények esetében előfordul, hogy a 
kiadást az önkormányzat valamilyen ok-
nál fogva megtagadja. Ez gyakran azért 
fordul elő, mert nem rendelkezik a kért 
adattal, de néhány esetben olyan adatra 
vonatkozik, amelyek egy folyamatban 
lévő döntés-előkészítő eljárás részét ké-
pezi. E megtagadási ok esetében azon-
ban nagyon nehéz a megtagadást meg-
felelően indokolni, hogy az elfogadható 
legyen a bíróság vagy a NAIH előtt is. 
Ez viszont felvet egy további kérdést, 
hogy akkor ez az Infotörvényben biz-
tosított megtagadási ok valójában mire 
vonatkozik, ha a legtöbb, az önkormány-
zatnál keletkező adat – a személyes ada-
tok kivételével – az információszabad-
ság körébe tartozik.

 Összegzésképpen elmondható, 
hogy akár az adatvédelem, akár az 
információszabadság kérdésében 
gondolkodunk, az - egymással össze-
függésben is - egyre hangsúlyosabbá 
válik a közigazgatásban, így az önkor-
mányzati igazgatásban is. Ahhoz, hogy 
ennek teljesítése ne csak egy kényszerű 
kötelezettség legyen, hanem a minden-
napi működés szerves része, szükséges 
a hivatali munkatársak tudatosságának 

az így készült hanganyag közzétételét. 
(NAIH/2020/4014/6)  

Mindkét eset elgondolkodtató, hogy 
ha ez a követendő gyakorlat, az jelen-
tős korlátok közé szorítja, de legalábbis 
megnehezíti az önkormányzati mun-
ka mindennapi hatékony működését. 
Az információszabadság bármely, akár 
jogtalan eszközökkel (önkormányzati 
képviselőhöz rendkívül méltatlan 
módon) is érvényesülhet? Hol van ilyen-
kor az egész jogrendszerünket átható 
tisztességesség elve? Játszanak-e szere-
pet az általános jogelvek a konkrét ese-
tek megítélésében?

Az előzőekben ismertetett esetek is 
rámutatnak arra, hogy az adatvédelem 
mellett az információszabadság biz-
tosítása is egyre hangsúlyosabbá vá-
lik az önkormányzatok működésében. 
Érzékelhetően a 2019-es önkormányzati 
választások idején kezdett megnöveked-
ni a közérdekű adatok kiadása iránti igé-
nyek száma, amely azóta csak folyama-
tosan emelkedik. A tatai önkormányzat-
hoz 2019-ben 14 adatigénylés érkezett, 
2020. évben 101, és 2021. év első kilenc 
hónapjában is már 20 felett volt a pol-
gármesteri hivatalhoz beérkezett igé-
nyek száma. Az adatkérések, a kérdések 
jellegéből, az adatkérők személyéből, 
valamint a kért adatok további felhasz-
nálásából egyértelműen állapítható meg, 
hogy az adatigénylések célja nem (feltét-
lenül) egyezik a jogalkotó eredeti céljá-
val, mely szerint ez a közigazgatás átlát-
ható működésének társadalmi kontroll-
ja, sokkal inkább politikai eszköznek, 
fegyvernek tűnik. Ez úgy csapódik le 
az önkormányzati hivatal munkájában, 
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Jegyzetek
1. Az általános adatvédelmi rendelet 6. 

cikk (1) bekezdése alapján személyes adat 
kizárólag akkor és annyiban kezelhető jog-
szerűen, ha legalább az alábbiak egyike tel-
jesül:

e) az adatkezelés közérdekű vagy az 
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosít-
vány gyakorlásának keretében végzett fel-
adat végrehajtásához szükséges;

növelése, az önkormányzati szervezet-
rendszer szemléletének formálása. A cél 
természetesen nem az, hogy ez legyen 
az egyetlen és legfőbb szempont, de ter-
mészetes részét képezze a mindennapi 
feladatellátásnak. 

Tekintettel arra, hogy a legtöbb ön-
kormányzat előbb-utóbb szembesül 
ezzel a nehézséggel, rendkívül fontos 
lenne, ha egymással megoszthatnák ta-
pasztalataikat. Az önkormányzatok ta-
pasztalatcseréje pedig akkor válhatna 
előremutatóvá, ha azt a NAIH iránymu-
tatásai, állásfoglalásai, és a hatósággal 
való folyamatos kommunikáció tovább-
ra is segítené.  

KORENCSI MELINDA,
jegyzői kabinetvezető

Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal
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csolatban.3 A tanulmány által használt 
„fenntartható kormányzás” mutatói 
(Sustainable Governance Indicators – 
SGI) elsősorban nemzetközi összeha-
sonlításban értékelik generálisan és egy-
egy ágazati szakpolitika tekintetében az 
országok „kormányzati kapacitását”.

A tanulmány elsősorban az alábbi 
kérdésekre keresett választ a 29 ország 
esetében: Hogyan működik a „fékek és 
egyensúlyok elve” a válsághelyzetben? 
Mennyire előrelátó és hatékony módon 
szerveződik a krízis menedzsment po-
litikai folyamata? Milyen mértékben 
sérülékeny a gazdasági, az egészség-
ügyi és a szociális biztonsági rendszer 
az OECD és EU országokban? Meny-
nyire hatékony és fenntartható az egyes 
országok kormányainak „helyreállítási 
képessége”? A 70 nemzetközi szakértő 
bevonásával elkészült összehasonlító 
elemzés 94 indikátor alkalmazásával, a 
fenti kérdések alapján értékelte a sikeres 
és hatékony krízismenedzsment szem-
pontjából az egyes országokat. Az ér-
tékelés három pilléren alapult: egyrészt 
azt elemezték, hogy milyen mértékű a 
„Demokratikus Helyreállítás-képességi 
Index” (Resilience of Democracy In-
dex), azaz mennyire robusztusak a de-

A hírek szerint Magyarország 326 
milliárd forintot bukhat, ha nem sikerül 
idén megállapodni az EU Bizottsággal 
a helyreállítási tervről, aminek a felté-
tele Céline Gauer bizottsági főtárgyaló 
szerint, hogy a magyar kormány első-
sorban szabályos és korrupciómentes 
kötelezettségvállalásokat tegyen.1 Az 
Európai Unió nyújtotta Helyreállítási és 
Ellenállóképességi Alap (RFF) megadja 
a lehetőséget arra, hogy a tagállamok a 
koronavírus okozta járvány következ-
ményeit enyhítsék, s újra növekedési 
pályára állhassanak. Az uniós eszköz 
főként állami beruházások és reformok 
gyorsítását célozza meg. Ehhez igazod-
va Magyarország kormánya is elkészí-
tette, és 2021. május 11-én benyújtotta 
az Európai Bizottság számára a Helyre-
állítási és Alkalmazkodási Tervét, amely 
a járvány gazdasági és társadalmi hatá-
saira reagál.2 A fenti hírek megértését 
segítheti annak a 2021 decemberében 
megjelent nemzetközi tanulmánynak 
az összegezése, amelyik összehasonlító 
elemzésben értékelte az OECD és EU 
országok „helyreállítási képességének” 
alakulását a „fenntartható kormány-
zással” összefüggésben a COVID-19 
járvány során kialakult válsággal kap-

Tanulmányok

A „fenntartható kormányzás” és az országok 
„helyreállítási képességének” összefüggései 
a COVID-19 járvánnyal kialakult válsággal 
kapcsolatban
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sághelyzetben tovább folytatódott, így 
különösen a végrehajtó hatalom ellen-
őrzése és elszámoltathatósága, a „fékek 
és ellensúlyok elvének” érvényesülése 
szempontjából. Habár minden ország-
ban életbe léptettek megszorításokat a 
koronavírus terjedésének megakadá-
lyozása érdekében, amelyek érintették 
a politikai és polgári szabadságjogokat, 
mégis az első évben jelentős különbsé-
gek mutatkoztak abból a szempontból, 
hogy a kormányok mennyire igyekeztek 
a válság elmúltával a lehető legrövidebb 
időn belül visszaállítani a demokratikus 
szabadságjogok érvényesülését, illetve 
milyen mértékben igyekeztek kompen-
zálni a megszorításokból adódó hátrá-
nyokat. Az alábbi ábra (következő oldal) 
alapján sajnos Magyarország ebből a 
szempontból rossz mutatókkal rendel-
kezik.4

A tanulmány szerint csak nyolc or-
szág (Írország, Új Zéland, Svédország, 
Svájc, Észtország, Görögország, Portu-
gália és az Egyesült Királyság) esetében 
találtak példát arra a szakértők, hogy a 
kormányok erős és hiteles vállalást tet-
tek arra, hogy a megszorításokat a po-
litikai és civil szabadságjogok alapvető 
tiszteletben tartásával vezetik be, s az 
első lehetséges alkalommal ezeket meg 
is szüntetik. A legtöbb országban a meg-
szorító intézkedések világos jogi alapel-
vek szerint valósultak meg, alkalmazva 
a kötelező megszüntetési záradékot, s 
megengedve a kormányzati döntések 
bírói felülvizsgálatát is. A megszorító 
intézkedések alkalmazását a szerzők 
azokban az országokban találták proble-
matikusnak, ahol a döntéseket a politikai 

mokrácia kulcsintézményei; másrészt a 
„Kormányzási Helyreállítás-képességi 
Index” (Resilience of Governance) ke-
retében azt értékelték, hogy milyen a 
kormányzat felkészültsége és reakció-
képessége a válsághelyzetek kezelésére, 
valamint milyen a végrehajtó hatalom 
elszámoltathatósága; harmadrészt pedig 
a „Szakpolitikai Helyreállítás-képessé-
gi Index” (Resilience of Policies Index) 
alapján azt vizsgálták, hogy milyen mér-
tékű a gazdaságpolitika és a szociálpoli-
tika felkészültsége és reagáló képessége 
a válsághelyzetekre.

Az első pillér elemzése kapcsolódik 
legjobban a fenti hírben szereplő állítá-
sokhoz, azaz a demokrácia kulcsintéz-
ményeinek működéséhez. A tanulmány 
ennek kapcsán értékeli az egyes orszá-
gokban a sajtószabadság, a polgári és 
politikai jogok, a bírói függetlenség és 
a lényeges demokratikus értékek, mint 
például a hatalommegosztás érvénye-
sülését. Az egyes országok értékelése 
kapcsán a tanulmány arra a következte-
tésre jut, hogy azokban az országokban, 
amelyekben a pandémia előtt is hatá-
rozottan érvényesültek a demokratikus 
elvek és értékek, ott jól érvényesültek a 
válsághelyzetben is, viszont azokban az 
országokban, amelyekben a pandémia 
előtt is aláásták a demokratikus intéz-
mények működését, ott még aggasztób-
bá vált ezen demokratikus intézmények 
működése a koronavírus elleni harc ide-
jén.. A tanulmány szerint Törökország, 
Magyarország, Lengyelország, Mexikó 
és Horvátország esetében látható szig-
nifikánsan, hogy a demokratikus intéz-
mények pandémia előtti eróziója a vál-
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arra a következtetésre jutottak, hogy a 
politikai polarizáció nagy mértéke miatt 
jelentős akadályok képződtek a politikai 
döntési folyamatok koordinációjában és 
később a válságintézkedések alkalmazá-
sában. S bár a pandémia kezdetén vala-
mennyi országban még lehetett érezni a 
nemzeti összetartást, de a későbbiekben 
a fent említett országokban a pártmeg-
osztottság lelassította a pandémia kont-
rollálásának a folyamatát.  (Lásd a kö-
vetkező oldalon!)

A „fenntartható kormányzás” fo-
galmával a tanulmány leginkább a 
„Kormányzási Helyreállítás-képessé-
gi Index” indikátorait kapcsolja össze. 
Ennek keretében értékeli a végrehajtó 
hatalom felkészültségét a krízisme-
nedzsment feladatok ellátására, a kor-
mányzat kapacitását a hatékony szakpo-
litikai reagálóképesség szempontjából, 

önérdek befolyásolta, vagy különböző 
társadalmi csoportokkal szemben alkal-
mazták, mint például Lengyelországban. 
De ugyanúgy aggodalomra okot adónak 
minősítették Törökország és Magyaror-
szág esetében azt, hogy  a kormányok 
a koronavírus okozta válsághelyzetet 
arra használták fel, hogy a szükséges-
nél nagyobb mértékű megszorításokat 
vezessenek be. Az alábbi ábra értékeli 
az egyes országok mutatóit a „Demok-
ratikus Helyreállítás-képességi Index” 
alapján.

A tanulmány a politikai kultúra je-
lentős fokmérőjének értékeli, hogy az 
egyes kormányok mennyire voltak ké-
pesek kompromisszumokat kötni. Tíz 
ország (Belgium, Észtország, Francia-
ország, Spanyolország, Törökország, 
Izrael, Lengyelország, Magyarország, 
Mexikó és az USA) esetében a szerzők 
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a szakpolitikai monitoring rendszerek 
alkalmazását, a közösségi párbeszéd és 
a kríziskommunikáció színvonalát, a 
nemzeti koordináció mértékét, valamint 
a nyitott kormányzást és a törvényhozás 
felügyeleti funkciójának érvényesülését.

A demokratikus intézmények és el-
járások létezése éppúgy fontos a kor-
mányzat reagálóképességének szem-
pontjából, mint a jogállamiság elveinek 
a tiszteletben tartása. Habár a kormány-
zat hatékonyságának megítélése szem-
pontjából szükséges, de nem elégséges 
feltétel a demokratikus intézmények 
megléte, mégis az látható a tanulmány 
alapján, hogy azokban az országokban 
magasabbak a „Kormányzási Helyreál-
lítás-képességi Index” mutatói, ahol a 
„Demokratikus Helyreállítás-képességi 
Index” jelzőszámai is jobbak, ahogy ez 
a következő ábrán is látható.
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tás a pandémia során involvált hatósá-
gok között. Ennek következtében szinte 
mindegyik országban előfordult, hogy 
hiányzott a világos meghatározása an-
nak, hogy ki miért felelős, illetve érez-
hető volt a kommunikációs csatornák 
használatának tapasztalatlanságából 
adódó bizonytalanság is, ami komoly 
nehézségeket okozott a különböző szin-
ten tevékenykedő közigazgatási szervek 
tevékenységének koordinációjában is.5 
Ez különösen a föderális berendezkedé-
sű országokban jelentett kihívást, bár az 
olyan centrális közigazgatási rendszer-
rel bíró országokban, mint az Egyesült 
Királyság, Észtország, Olaszország és 
Japán is gondot okozott a központi kor-
mányzat intézkedéseinek a koordináció-
ja a területi államigazgatási szervekkel. 
Éppen ezért lenne ajánlott valamennyi 
állam számára, hogy a jövőbeni „helyre-
állítási képességének” erősítése céljából 
előre alakítson ki személyre szabott vál-
ságmenedzsment szisztémát, amely al-
kalmas lehet a rendszer rendszeres érté-
kelésére és a stresszhelyzetek tesztelésé-
re. Ez abban az esetben lehet hatásos, ha 
az érintett szereplők mindegyike világos 
mandátummal és tervvel rendelkezik 
arra, hogy a vezetés számára kötelező 
szakmai ajánlásokat megfelelően alkal-
mazza, amelyhez szervesen hozzátarto-
zik egy transzparens értékelési rendszer 
folyamatos felülvizsgálata is. 

A tanulmány megerősítette azt, hogy 
elsősorban azok az államok tudtak elő-
nyösen és gyorsan reagálni a válsághely-
zetre oly módon, hogy hatékony ellenin-
tézkedéseket foganatosítottak, megfele-
lően értékelték az intézkedéseik hatását, 

Habár az is látható a tanulmány alap-
ján, hogy egyes országok hiába rendel-
keznek robusztus demokratikus intéz-
ményrendszerrel, mégsem sikerült az 
elvárásoknak megfelelően biztosítaniuk 
a válságnak ellenálló gazdaságpolitikai 
és szociálpolitikai közszolgáltatásokat. 
Tehát a demokrácia minősége mellett a 
„fenntartható kormányzás” szempont-
jából lényeges a hatékony kormányzás 
képességének a megléte is. Ez pedig 
elsősorban azon múlik, hogy milyen 
minőségű maga a kormányzati vál-
ságmenedzsment rendszer. Másodszor 
pedig a hatékony válságmenedzsment 
képesség az olyan feltételek meglétén 
alapul, mint a hatékony válságkezelé-
si megoldások alkalmazási képessége, 
válságmonitoring rendszerek funkcio-
nálása, világos válságkommunikáció és 
átlátható politikai intézkedések megva-
lósítása. Harmadrészt az is nagyon lé-
nyeges, hogy az állampolgárok többsége 
és a civil társadalom feljogosítva érezze 
magát arra, hogy folyamatosan nyomon 
kövesse és befolyásolja a közpolitikai 
folyamatokat. 

Visszatekintve elmondható, hogy 
Dél-Korea kivételével egyetlen ország 
válságmenedzsment adminisztrációja 
sem volt megfelelően felkészült arra, 
hogy olyan egészségügyi válsághely-
zetet jól kezeljen, mint a COVID-19 
pandémia. Csaknem mindegyik ország-
ban találtak az elemzők példát arra, 
hogy a válság kezdetén nem állt ren-
delkezésre elegendő egészségügyi esz-
köz a pandémia kezelésére. Különösen 
az okozott számos országban gondot, 
hogy nem volt világos feladatmegosz-
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tematikusan lefordítani a szakértők taná-
csait egy koherens pandémia-kontrollt 
biztosító közpolitikai döntéshozatal 
számára. Ugyanakkor az Egyesült Ál-
lamok és Mexikó elnökei határozottan 
ignorálták vagy lebecsülték a szakértői 
testületek hangját, s ennek borzalmas 
következményei lettek, hiszen a túlzott 
mértékű halálozási ráta figyelembe véte-
lével Mexikó az utolsó, az USA pedig a 
27. helyet foglalja el a vizsgált 29 ország 
sorrendjében. 

A koronavírus pandémia előrehalad-
tával a politikusoknak azzal a kihívással 
is szembe kellett nézniük, hogy meny-
nyire tudnak koherens válságintézke-
déseket tenni, miközben a tudomány 
újabb és újabb bizonyítékokkal szolgált 
a vírussal kapcsolatban, s a szakértői 
vélemények is jelentősen divergáltak a 
pandémia szélesebb társadalmi és gaz-
dasági következményeit illetően. Közel 
minden államban tetten érhető volt va-
lamilyen mértékben az a jelenség, hogy 
a politikusok egyre inkább követték a 
virológusok tanácsait azért, hogy meg-
állítsák a pandémia terjedését. Ezzel 
összefüggésben egyfelől gondot jelen-
tett az, hogy a válság előrehaladtával a 
szakértők és a konzultációs társadalmi 
csoportok köre egyre nyitottabbá vált, 
s ezekhez a körökhöz számos újabb ér-
dekelt csoport kapcsolódott, akiknek az 
új szempontok szerinti meglátásaival 
is számolni kellett A vizsgált országok 
közül Svédországban és Hollandiában 
pedig éppen az okozott gondot eleinte, 
hogy túl kevés szakértő állt rendelke-
zésre. A válság terjedésével egyetemben 
valamennyi vizsgált ország esetében 

és sikeresen kommunikálták a válságra 
reagáló politikájukat, amelyek a koráb-
bi – 2018 novembere és 2019 novembe-
re között zajló – kutatások eredményei 
alapján a „Fenntartható Kormányzási 
Index”  (SGI) mutatói szerint is jó helye-
zést értek el a „kormányzati kapacitás” 
értékelésére szolgáló rangsorban. Ez el-
sősorban igaz Finnország, Svédország, 
Dánia és Új Zéland esetében, akik a vál-
ság idején is jó értékelést kaptak a „kor-
mányzati kapacitásuk” megítélésénél, 
de a többi ország esetében is elmond-
ható, hogy a válság idején mért „fenn-
tartható kormányzási indexük” többé-
kevésbé megfelelt a korábbi, 2020 előtti 
mutatóiknak. Ez alól pozitív értelemben 
kivételt jelent Görögország, ahol a vál-
ság idején mért mutatók jobbak a koráb-
binál, s negatív értelemben Észtország, 
ahol viszont a „kormányzási kapacitás” 
a korábbihoz képest alul maradt az érté-
kelésben, főként a szakpolitikák elemzé-
se, a közösségi konzultáció és a nemzeti 
szintű koordináció hiányosságai miatt. 

A „fenntartható kormányzás” szem-
pontjából fontos, hogy az országok mi-
lyen gyorsan és hatékonyan illesztették 
be a szakértők közreműködését a közpo-
litikai döntési folyamatokba, illetve mi-
lyen mértékben engedtek számukra teret 
az intézkedések korrigálásában annak 
érdekében, hogy a legmegfelelőbb vál-
ságreakciók történjenek a kormányzat 
részéről. Ebből a szempontból a legma-
gasabb értékelést Új Zéland, Dél-Korea 
és Görögország kapta, habár a 29-ből to-
vábbi 12 ország esetében is elmondható, 
hogy marginális sikereket elértek abban, 
hogy képesek legyenek gyorsan és szisz-
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gasan fejlett adatgyűjtési és információs 
rendszerrel rendelkeznek a pandémia 
következményeinek folyamatos monito-
rozására, ott sokkal nagyobb sikert értek 
el a pandémia kedvezőtlen gazdasági, 
egészségügyi és szociális hatásainak a 
mérséklésében. 

Persze az adat- és információgyűj-
tési rendszerek esetében az is nagyon 
fontos, hogy a feldolgozott adatokat és 
információkat minél gyorsabban hozzá-
férhetővé tegyék a nyilvánosság számá-
ra, s ezt a lehető legnagyobb mértékben 
felhasználóbarát módon valósítsák meg. 
A koronavírus válság felhívta a figyel-
met arra, hogy a legtöbb ország nagyon 
messze van attól, hogy nyitott kormány-
zati adatgazdálkodást és -felhasználást 
alkalmazzon. A 29 országból 8 eseté-
ben – beleértve Magyarországot is – a 
tanulmány kiemeli, hogy a kormányok 
csak gyenge és nem teljes körű adatszol-
gáltatást biztosítottak a polgáraiknak a 
pandémiáról, és sok esetben az sem vált 
a nyilvánosság számára világossá, hogy 
milyen adatok és ezek milyen interpretá-
ciója vezetett egyes kormányzati intéz-
kedésekhez. Ezzel ellentétben Kanada 
ismét jó példát mutatott abban, hogy a 
„nyitott kormányzás” jegyében hogyan 
lehet a válsághelyzetben is biztosítani 
a végrehajtó hatalom  átláthatóságát és 
elszámoltathatóságát, beleértve a rész-
vételi demokrácia érvényesülését. 

Összességében kijelenthető a tanul-
mány szerint, hogy annak a mértékét, 
hogy a kormányok mennyire vonják be 
döntéshozatali eljárásokba a törvényho-
zókat vagy az olyan civil szervezeteket, 
mint a munkaadók és munkavállalók 

megállapítható volt egy olyan formális 
egyeztetési mechanizmus hiánya, ami 
lehetővé tette volna az eltérő perspektí-
vák és konfliktusos célok meghatározá-
sát, kiegyensúlyozását és koordinálását, 
ami erősíthette volna a „kormányzati ka-
pacitásokat.” 

A tanulmány szerint egy másik na-
gyon fontos területen is továbblépés-
re van szükség az országok részéről a 
„fenntartható kormányzás” jegyében, s 
ez az adatgyűjtési és -elemzési kapacitá-
sok megerősítése a megtett intézkedések 
hatásainak értékeléséhez. A pandémia 
megmutatta, hogy sok államban még 
mindig harcolnak az egészségügyi és 
egyéb gazdasági-társadalmi hiteles ada-
tok gyűjtésének és értékelésének problé-
májával, valamint a megfelelő indikáto-
rok alkalmazásával, ami korai előrejel-
zésekkel segítheti a válságmenedzsment 
keretében meghozott döntésekhez szük-
séges információk hatékony felhaszná-
lását. Nagyon sok országban kezdetben 
még a valós adatok is hiányoztak az 
intenzív egészségügyi ellátásra vagy a 
mortalitás mértékére vonatkozóan,6 s 
ez a helyzet még az olyan országban is 
problémát jelentett, mint Hollandia, ahol 
pedig közismerten kiváló az informáci-
ós infrastruktúra. Potenciálisan ígéretes 
ellenszernek bizonyulhat e bajok orvos-
lására, ha a különböző és részletes ad-
minisztratív adatokat összekapcsolják 
egymással, és ezeket rendszeresen ösz-
szekötik a háztartásokban rendszere-
sen összegyűjtött és vizsgált adatokkal. 
Mindenesetre az látható, hogy azokban 
az országokban, mint Hollandia, Új 
Zéland, Dánia és Dél-Korea, ahol ma-
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ket hoztak a válság idején  jellemzően 
egységes és koherens kormányzati kom-
munikációs stratégiát alkalmaztak. Ez 
alapján kimutatható a nagymértékű ösz-
szefüggés a sikeres krízismenedzsment 
és a koherens kríziskommunikáció al-
kalmazása között. Új Zélandon például 
sikerült kialakítani egy közös értelme-
zést a koronavírus okairól és következ-
ményeiről néhány tárgyilagos kijelen-
téssel és világos intézkedéssel. Ebből a 
szempontból a föderális berendezkedé-
sű országok nagyobb kihívással néztek 
szembe, mint a centrális államszervezet-
tel bírók, például Kanada, az USA, Né-
metország, Svájc és Belgium esetében a 
szövetségi kormányoknak nem sikerült 
elérni, hogy konzisztens információt 
nyújtsanak a nyilvánosság számára a 
különböző szintű közigazgatási szervek 
bevonásával. 

A „fenntartható kormányzás” egyik 
lényeges eleme, hogy milyen a nemzeti 
koordináció színvonala, s e tekintetben 
sem lehet megkerülni az összehasonlí-
tást a föderális és az unitárius államok 
helyzete között. Ez nem meglepő, hiszen 
a pandémia erőteljesen megkövetelte, 
hogy nemzeti szinten is mobilizálják 
és összehangolják a kollektív erőfeszí-
téseket, miközben a nemzeti szint alat-
ti egységekben is kialakított egyfajta 
szolidaritásérzést, feljogosítva a helyi 
szereplőket arra, hogy ők találják meg 
a legjobb megoldásokat, amelyek hely-
ben is működnek. Elviekben a föderális 
országok pozíciója ebből a szempontból 
kedvezőbb, hiszen kipróbált struktúrák 
és folyamatok léteznek a vertikális ko-
ordináció megvalósítására, mint például 

szövetségei, a szakszervezetek vagy 
a környezetvédelmi csoportok, nagy 
mértékben meghatározta az a nyomás, 
hogy minél gyorsabban reagáljanak a 
pandémia kihívásaira, és megfelelő in-
tézkedéseket tegyenek. Ennek követ-
keztében a vizsgált országok egyikében 
sem sikerült olyan társadalmi konzultá-
ciós folyamatot biztosítani, ami lehetővé 
tette volna a kormányzat és a civil társa-
dalom számára a kölcsönös és hatékony 
eszmecserét a közpolitikai döntések 
megalapozásához. Nagyon sok ország-
ban, beleértve Magyarországot is, a tör-
vényhozó hatalom átfogó ellenőrzése is 
csak korlátozottan érvényesült de facto 
és de jure egyaránt. Csak Portugália és 
Görögország esetében mondható el az, 
hogy a civil társadalom involválása a 
pandémia idején jobban sikerült, mint 
korábban, de ezekben az esetekben is 
látható, hogy a szakszervezetekkel és 
a munkaadók szövetségeivel való tár-
gyalások is inkább arról szóltak, hogy a 
kormány megfelelő információkat szol-
gáltasson a számukra, semmint arról, 
hogy ezek valódi eszmecsere fórumai 
legyenek. A jövőben mindenképpen el 
kell mélyíteni a társadalmi konzultációs 
folyamatokat annak érdekében, hogy a 
helyreállítási intézkedések kidolgozásá-
ban és érvényesítésében a civil társada-
lom is megfelelően részt vegyen. 

Miután a civil társadalom szerep-
lői általában nem vettek részt a válság 
idején a döntéshozatali folyamatokban, 
ezért a kormányzati kríziskommuniká-
ció vált egyértelműen relevánssá. Tény, 
hogy azok az országok, amelyek sikeres 
szakpolitikai döntéseket és intézkedése-
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tik és értékelik a tapasztalataikat, s eze-
ket felhasználják a pandémia elmúltával 
arra, hogy hosszabb távon is alkalmazni 
és adaptálni tudják a kormányzati szak-
politikák keretei között. S ezt kiegészí-
tették azzal is, hogy egymás tapaszta-
latait is figyelemmel kísérték, ahogy ez 
Új Zéland esetében történt a szingapúri 
modell átvételével az informatika terü-
letén.7

A tanulmány aláhúzta annak fontos-
ságát, hogy az államok válságra történő 
reakcióképességének a minősége jelen-
tős mértékben attól függ, hogy mennyi-
re készült fel jól egy ország kormánya 
egy válság menedzselésére. Azok az 
országok tudtak jól reagálni a pandémia 
okozta válságra, amelyekben már koráb-
ban is felkészültek az ilyen helyzetekre, 
többek között hatékony válságmenedzs-
ment rendszer kiépítésével, valamint 
eredményes gazdaságpolitikai és szoci-
álpolitikai eszköz- és intézményrendszer 
működtetésével. Az ezzel kapcsolatos 
összehasonlító értékelést az alábbi ábra 
érzékelteti. (Lásd a következő oldalon!)

Ha pedig összességében akarjuk 
megjeleníteni egy komparatív elemzés 
alapján egy-egy ország „helyreállítási 
képességének” mutatóit, figyelemmel a 
„fenntartható kormányzás” indikátorai-
ra, akkor a mellékelt ábra alapján meg-
állapítható, hogy Új Zéland, Dél-Korea 
és Svédország a listavezetők, míg a ko-
ronavírus idején a legtöbb nehézséggel 
küszködő olyan országok vannak a rang-
sor végén, mint Izrael, Horvátország, 
Olaszország, Lengyelország, Magyaror-
szág és Mexikó. 

Németországban, ahol a pandémia több-
ször is megkövetelte az egyeztetéseket a 
szövetségi és a tartományi kormányok 
között, néha konfliktusokkal terhelve. 
Viszont a kancellári hivatalban össz-
pontosuló erős tudományos tanácsadói 
testület bevonásával elérték, hogy ha-
tékonyan reagáljanak a regionális sajá-
tosságokra és aggodalmakra. Igaz, hogy 
a pandémia második és harmadik hul-
lámában a korábban létrejött konszen-
zus erodálódott, köszönhetően a nem-
zeti szinten zajló választásoknak. Nem 
véletlen, hogy ebből a szempontból a 
centralizáltabb országok vezetik a lis-
tát, mint Új Zéland, Dél-Korea, Dánia, 
Görögország és Svédország. Ezekben az 
államokban a nemzeti koordináció érzé-
kenyen reagált a helyi aggodalmakra, és 
ez kevesebb súrlódást eredményezett, 
legalábbis a pandémia első évében.

Összességében a tanulmány megál-
lapítja, hogy a 29-ből 14 ország eseté-
ben kijelenthető, hogy nem hatékony a 
„helyreállítási képességük” ahhoz, hogy 
a pandémia idején megfelelően csele-
kedjenek, figyelemmel az „adminiszt-
ratív kapacitásukra.” Sajnos az is meg-
állapítható, hogy az érintett országok – 
beleértve Magyarországot is - jelenlegi 
„kormányzati kapacitásának” hiányos-
ságai inkább növekedtek, mint csökken-
tek az elmúlt időszakban. Ezért is lehet 
lényeges a jövőben az olyan államokra 
figyelni, mint Kanada, Új Zéland és Dél-
Korea, ahol nagyon erős hagyománya 
van  a közigazgatás működésével kap-
csolatos „értékelési kultúrának”. Ezek-
ben az országokban már a pandémia első 
évében döntöttek arról, hogy összegyűj-
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A tanulmány a „Szakpolitikai Hely-
reállítás-képességi Index” keretében 
a gazdaságpolitikát érintő  vizsgálati 
szempontokat két nagy területre osztot-
ta: egyrészt az országok gazdasági fel-
készültségét vizsgálta, másrészt a gazda-
ságpolitika válaszait a krízisre. 

A gazdasági felkészültség értékelése 
során az alábbi indikátorokat alkalmaz-
ták a szerzők: 

(1) Gazdasági mutatók: az ország 
GDP/fő mutatója; a bruttó állóeszköz 
felhalmozás mértéke; a reális GDP nö-
vekedés mértéke; az energia produkti-
vitás; az üvegházhatású gázok kibocsá-
tása; a „materiális lábnyom” mértéke; a 
megújuló energia-használat.

(2) Foglalkoztatási mutatók: a mun-
kanélküliségi ráta; a hosszú távú mun-
kanélküliségi ráta; a fiatalok munkanél-
küliségi aránya; a foglalkoztatási ráta; az 
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A tanulmány az államok  gazdaság-
politikájának az elemzése alapján meg-
állapítja, hogy a 29 vizsgált országból 15 
államban már a pandémia előtt is gyenge 
gazdasági növekedés volt tapasztalható, 
2010-2019 között 2%-os vagy annál ki-
sebb mértékű volt. Sőt egyes, a növeke-
dés szempontjából vezető országokban 
is tapasztalható volt viszonylagos visz-
szaesés a gazdasági növekedés bázisá-
nak elvesztése következtében, figyelem-
mel a bruttó állóeszköz felhalmozásra. 
Egyedül a G-7 országok közül Japán bi-
zonyult ebben az időszakban kivételnek, 
köszönhetően elsősorban a hatékony ku-
tatási és fejlesztési szektor szerepének a 
gazdasági növekedésben. 

A válság előtt a vizsgált országok 
egyikében sem volt tapasztalható hatá-
rozott törekvés arra, hogy klímabarát és 
forrásmegtakarító gazdasági modellre 
álljanak át. Sőt néhány gazdasági nö-
vekedésben élenjáró ország is sereghaj-
tónak bizonyult abban az értelemben, 
hogy milyen mutatókkal rendelkezik a 
klíma-semleges gazdaság megvalósí-
tása szempontjából. Példának okáért a 
gazdasági növekedés szempontjából to-
pon lévő Írország, Észtország, Lengyel-
ország és Dél-Korea is a legnagyobb 
üvegházhatású gázkibocsátónak minő-
sülnek. Ugyanakkor ellenpélda is van, 
hiszen az ugyancsak gazdasági értelem-
ben listavezetők közé tartozó Svédor-
szág és Finnország abban az értelemben 
is élenjáró, hogy a klímavédelemre és a 
megújuló energiaforrások használatára 
kiemelt figyelmet fordít. 

alacsony fizetések alkalmazásának elter-
jedtsége; a nemek közötti foglalkoztatá-
si arányok; a nem önkéntes alapon törté-
nő részfoglalkoztatás; a munkanélküliek 
nettó munkába-állítási aránya; az idősek 
foglalkoztatási mutatói.

(3) Fiskális mutatók: az államháztar-
tási hiány mértéke; a pénzügyi egyen-
súly; a növekedési adók és járulékok 
mértéke; a költségvetés konszolidáltsá-
ga.

(4) Kutatás-fejlesztési mutatók: a kö-
zösségi K+F befektetés; a magán K+F 
költés; a kutatók száma; a szellemi ter-
mékek mértéke; a szabadalmak száma; 
a teljes infrastruktúra minősége; a nem-
zetközi informatikai sávszélesség elér-
hetősége.

Az egyes országok gazdaságpolitiká-
jának a válságra adott válaszai körében 
az alábbi szempontokat elemezték:

(1) Gazdaság-helyreállítási csomag 
(munkahelyek megszűnése; GDP növe-
kedési ráta változása; a bruttó állóesz-
köz felhalmozás mértékének változá-
sa; fiskális intézkedések a COVID-19 
pandémia hatására)

(2) Gazdaság fenntarthatóságát biz-
tosító csomag

(3) Foglalkoztatáspolitikai csomag 
(a munkanélküliségi mutatók változása; 
a foglalkoztatottsági mutatók változása, 
különösen a fiatalok és az idősek köré-
ben)

(4) Fiskális csomag ( az államháztar-
tási hiány változása és pénzügyi egyen-
súly alakulása)

(5) A K+F csomag
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gazdaságpolitikai helyreállítási és ösz-
tönző programjukban mindig figyelem-
be vették a környezetvédelmi és a fenn-
tarthatósági célokat is.

A tanulmány szerint néhány ország vi-
szonylag jól felkészült a munkaerőpiaci 
politikáját illetően a válságra, azonban 
nagyon sokan képtelenek voltak fel-
készíteni a meglévő intézményeiket és 
eszközeiket arra, hogy megfelelő választ 
adjanak a válság kihívásaira. Azok az 
országok amelyek széles körű részleges 
és rövid távú foglalkoztatási sémával és 
jól fejlett munkaerőpiaci szakpolitikával 
rendelkeztek sokkal könnyebben átvé-
szelték a pandémia első évét, mint azok, 
akiknél az ilyen eszközök hiányoztak. 
A rövid távú foglalkoztatási modellek 
nagyon népszerűvé váltak a pandémia 
idején, s azok az országok, mint Német-
ország, Franciaország és Svájc, akik ha-
sonló tapasztalattal már korábban is ren-
delkeztek, csak kiterjesztették az ezzel 
kapcsolatos szabályozásukat a válság 
során. A foglalkoztatáspolitika szem-
pontjából a legjobban pozicionált orszá-
gok, mint Németország, Svájc, Dánia és 
Svédország elsősorban azzal  a közös 
tudással érték el eredményeiket, hogy 
szisztematikusan képessé tették a mun-
kaadók és a munkavállalók szervezeteit, 
hogy konstruktívan együttműködjenek 
egymással és a kormányzattal. Ráadá-
sul ezekben az országokban még azt is 
sikerült elérni, hogy ebben az időszak-
ban növelték az időskorú munkavállalók 
foglalkoztatási arányát. 

Mindemellett néhány államban a vál-
ság első időszakában a rövid távú mun-
kavállalási rendszer reformját összekap-

A már korábban is magas államház-
tartási hiánnyal küzdő országok ese-
tében a hiány mértékének növekedése 
elsősorban annak köszönhető, hogy a 
koronavírus okozta válságreakciókra 
fókuszáló politikusok elsősorban a főbb 
társadalmi-gazdasági kihívásokra figyel-
tek. Mindenesetre megfigyelhető volt 
a pandémia első évében, hogy a koráb-
ban is nagyobb mértékben eladósodott 
országokban az államháztartási hiány 
nagyobb mértékben növekedett, mint a 
kevésbé eladósodottaknál. Továbbá az is 
szembetűnő, hogy a pénzügyi szempont-
ból jól pozicionált országok   nemigen 
éltek az ebben az időben hozzáférhető 
vált alacsony kamatozású hitelek felvé-
telével sem. Tehát kijelenthető, hogy a 
koronavírus okozta válság tovább széle-
sítette az ollót a fiskálisan jól pozicionált 
és a rosszabb pénzügyi helyzetben lévők 
között.

A tanulmány leszögezi, hogy az ál-
lamok jelentős többsége a válság első 
évében meg sem kísérelt fenntartható-
sági célokat is megfogalmazó gazda-
ságpolitikai intézkedéseket alkalmazni, 
ezek a kormányok pusztán a gazdaság 
helyreállítására fókuszáltak. Néhány 
országban mégis előfordult, hogy a 
gazdaság-helyreállítási programot ösz-
szekapcsolták azokkal az ösztönzőkkel, 
amelyek  segítették a gazdaság átalakí-
tását a klímasemlegesség és az erőfor-
rás-megtakarítás szempontjai szerint is. 
10 országban többé-kevésbé felfedez-
hetők a gazdaságpolitikai intézkedések 
között olyanok, amelyek erre a területre 
is kiterjedtek, de igazán Németország 
és Svédország esetében látható, hogy a 
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A mellékelt ábra rangsorolja az egyes 
államok „szakpolitikai helyreállító ké-
pességét” a kormányok gazdaságpoli-
tikájának értékelése alapján, amelyben 
vezető pozíciót foglal el Németország, 
Svédország, Svájc és Dánia. 

A sor végén található a rangsorban 
Lengyelország, Horvátország, Magyar-
ország, Chile, Törökország, Olaszország 
és Mexikó, ahol mindegyikben tetten ér-
hető, hogy sérülékenyek a válság okozta 
következmények miatt, és nem megfele-
lő a kormányok válságra adott gazdaság-
politikai válasza.

csolták egy olyan szabályozási keret-
rendszerrel, ami ösztönözte a dolgozók 
képzési és átképzési rendszerben való 
részvételét is. Ezt az is indokolta, hogy 
a válság elmúltával a munkaerő piacra 
visszatérő dolgozók más elvárásokkal és 
körülményekkel szembesültek, mint ko-
rábban, amihez csak a korábbitól eltérő 
készséggel és képzettséggel rendelke-
zők tudtak igazán alkalmazkodni. Dánia 
ebből a szempontból jó példa, hiszen a 
foglalkoztatáspolitika megfelelő szintű 
képzési és átképzési rendszerekben való 
részvételre ösztönözte a válság által 
érintett munkavállalókat.
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(3) Családi mutatók: a gyermekgon-
dozási intézményekbe jelentkezők szá-
ma 0-2 év és 3-5 év között; a termékeny-
ségi mutatók; a gyermekszegénység 
mértéke; a nők munkaerőpiacon való 
részvétele.

Az egyes országok szociálpolitikájá-
nak a válságra adott válaszai körében az 
alábbi szempontokat elemezték:

(1) Oktatási csomag (iskolabezárá-
sok)

(2) Egészségügyi csomag (túl-
zott mortalitás; tesztelési szakpolitika; 
COVID-19 mortalitás; SARS-COV-2 
fertőzöttség)

(3) Családi csomag (a nők és a férfiak 
foglalkoztatási arányában történt válto-
zások)

Összességében az alábbi ábrából ki-
olvasható a tanulmány következtetése, 
miszerint erős korreláció mutatkozik az 
országok válságra való felkészültsége és 
az arra adott szociálpolitikai válaszok 
között. Azok az országok, amelyek a 
pandémia előtt is jól pozicionált szoci-
ális biztonsági és jóléti intézményrend-
szerrel rendelkeztek sokkal jobban re-
agáltak a válság okozta kihívásokra az 
oktatás, az egészségügy és a családpoli-
tika területén. 

Az elemzések szerint azok az orszá-
gok, ahol az oktatási politika erőteljesen 
alkalmazza a digitalizált oktatási rend-
szert, és támogatja a tanárok oktatási au-
tonómiájára épülő metódusokat, sokkal 
jobban tudtak alkalmazkodni a válság 
okozta következményekhez. A pandémia 
többé-kevésbé szinte minden országban 
iskolabezárásokkal is együtt járt, amit 
azok az országok tudtak sikeresen me-

Tulajdonképpen ezek az országok 
mutatják a legnagyobb elégtelenséget 
a fenntartható gazdaságpolitika szem-
pontjából.

A tanulmány a „Szakpolitikai Hely-
reállítás-képességi Index” keretében a 
szociálpolitikát érintő  vizsgálati szem-
pontokat két nagy területre osztotta: 
egyrészt az országok szociálpolitikai 
felkészültségét vizsgálta, másrészt a 
szociálpolitika válaszait a krízisre.

A szociálpolitikai felkészültség érté-
kelése során az alábbi indikátorokat al-
kalmazták a szerzők:

(1) Oktatási mutatók: a felsőfokú 
szekunder képzés elérhetősége; a PISA 
eredmények és a társadalmi-gazdasági 
háttér; a költségvetési kiadások; a PISA 
tárgykörök alacsony eredményessége; a 
PISA  hozzáférhetőség, figyelemmel a 
digitális oktatás lehetőségeire; a PISA 
hozzáférhetőség, figyelemmel a taná-
rok digitális oktatásban való részvételi 
lehetőségeire; a PISA iskolai követel-
ményrendszerének érvényesülése és az 
INTERNET elérés lehetősége; a PISA 
elérhetősége iskolai informatikai rend-
szereken keresztül.

(2) Egészségügyi mutatók: az egész-
ségvédelmi programok kiadásai; az 
egészséges életmódra szánt költések; 
az egészség érzékelhető minősége; az 
egészségügyre szánt költségek; az orvo-
sok száma; az influenza oltások mértéke; 
a rendszeres dohányzók aránya; a túl-
súly és a cukorbetegség elterjedtsége; az 
ápolók száma; az intenzív kórházi ágyak 
száma.
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ahol elsősorban az általános iskolások 
körében előfordult, különösen a hátrá-
nyos helyzetű társadalmi vagy etnikai 
társadalmi csoportokból származók ese-
tében, hogy nem részesültek oktatásban 
a pandémia első évében,

Az egészségügyi feltételek szem-
pontjából nagyon sok országban ta-
pasztalható volt, hogy a COVID-19 
következtében előállott intenzív ellátá-
si kapacitás iránti igény miatt sokszor 
mellőzték az egyéb feltételek szerint 
ellátandó betegek kezelését. Ebből a 
szempontból a legnagyobb gondot a 
jól képzett egészségügyi alkalmazottak 
elégtelensége okozta, aminek a követ-
keztében a kórházak képtelenek voltak 
kihasználni a kibővített intenzív ellátási 
kapacitásaikat, illetve nem tudták ga-
rantálni a betegek megfelelő ellátását. 
Néhány országban el kellett halasztani 

nedzselni, ahol az oktatási rendszer már 
korábban is digitalizált volt, illetve a 
tanároknak már volt a távoktatásban ta-
pasztalatuk. Ebből a sorból is kiemelke-
dik Dánia és Svédország figyelemmel a 
digitalizálás minőségére és az autonóm 
oktatási módszertan alkalmazására. 

Az oktatási feltételek egyenlőtlen 
elosztásából adódó társadalmi különbsé-
gek, amelyek a COVID-19 előtt is már 
megvoltak, még inkább felerősödtek a 
válság idején. Azok a gyermekek, akik 
hátrányos helyzetű családokból szár-
maznak az iskolabezárások következté-
ben még nagyobb hátrányba kerültek, 
többek között a laptopok hiánya, a gyors 
INTERNET elérhetőség elégtelensége 
vagy egyszerűen a digitális készségek 
híján. Ez még az olyan fejlett digitális 
infrastruktúrával rendelkező országok-
ban is előfordult, mint Dánia és Kanada, 
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nek pénzügyi támogatást biztosítottak 
azért, hogy otthon maradjanak az óvo-
dák és az iskolák bezárása idején. Másutt 
a pénzügyi eszközökkel a szegényebb 
családokat támogatták, illetve a mun-
káltatók számára fizettek kompenzációt 
annak érdekében, hogy a dolgozóikat 
rugalmas foglalkoztatás keretében al-
kalmazzák. Összességében a tanulmány 
megállapítja, hogy azokban az orszá-
gokban bizonyult jobbnak a kormányok 
szociálpolitikai helyreállítási képessége 
a krízis során, amelyekben korábban is 
fenntartható családpolitikát folytattak, 
ahogyan ez az alábbi ábrából is kitűnik. 

A tanulmány szerzői a „Szakpoliti-
kai Helyreállító-képességi Index” ösz-
szehasonlító elemzése alapján az egyes 
országok szociálpolitikai teljesítményét 
a mellékelt ábra szerint értékelték. 

Ebben a „jóléti államnak” számító 
négy észak-európai állam (Dánia, Svéd-
ország, Észtország és Finnország) vezeti 

a nem sürgős műtéti beavatkozásokat, 
illetve előfordult, például Lengyelor-
szágban, hogy az alapellátást kizárólag a 
sürgősségi esetekben tudta biztosítani az 
egészségügyi rendszer. 

Az óvodák és az iskolák bezárá-
sa minden országban gondot okozott a 
szülők számára, mert nehezen tudták 
összeegyeztetni a munkahelyi és az ott-
honi kötelezettségeiket. Ezért a vizsgált 
országokban a kormányok különböző 
családpolitikai intézkedéseket alkal-
maztak azért, hogy megkönnyítsék az 
aktív foglalkoztatottak helyzetét. Főként 
pénzügyi támogatást biztosítottak az el-
vesztett vagy kieső jövedelem pótlására, 
vagy a koronavírus veszélyei ellenére 
ügyeleti nyitvatartást biztosítottak az 
oktatás és nevelési intézményekben a 
„nélkülözhetetlen munkaerőnek” számí-
tó szülők gyermekei számára. Ahol az 
előbbi megoldásra nem volt lehetőség, 
ott esetenként előfordult, hogy a szülők-
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országjelentéseken alapszik.8 Az össze-
gező megállapítások szerint Magyar-
ország egészségügyi, oktatási és vál-
ságmenedzsment rendszere a pandémia 
előtt is gyenge volt, ezért különösen sé-
rülékenynek bizonyult a COVID-19 jár-
vány idején. Azaz a „Szakpolitikai Hely-
reállítás-képességi Index” indikátorai 
alapján a szociálpolitikai felkészültséget 
és a válságra történő reagálásokat ille-
tően Magyarország a 27 helyet foglalja 
el a 29 vizsgálat alá vont állam körében. 
A történelmi válsághelyzet még inkább 
aláásta a már korábban is töredezettnek 
bizonyult demokratikus norma- és in-
tézményrendszert, s ennek figyelembe 
vételével a tanulmány szerint Magyar-
ország „Demokratikus Helyreállító-ké-
pességi Indexe” a 28. helyre sorolja az 
országot az OECD és az EU 29 értékelt 
állama között. A mellékelt ábra szerint 
Magyarország az elemzett területeken 
átlag alatti mutatókkal rendelkezik a 
„fenntartható kormányzás” tekintetében. 

SZEGVÁRI PÉTER

a listát, vagyis az oktatás, az egészség-
ügy és a családpolitika területén is ők az 
első 10 közé tartoznak. Habár érdekes, 
hogy Svédország a krízisre történő rea-
gálások minősége, illetve Észtország a 
szociálpolitikai felkészültsége miatt vi-
szonylag gyengébb értékelést kapott, de 
az oktatás szempontjából mindannyian 
az első 5 ország között helyezkednek el. 

Ezzel ellentétben a a szociális biz-
tonság szempontjából az USA, Chile, 
Magyarország és Mexikó kapta a leg-
rosszabb teljesítményértékelést, habár 
az USA az oktatási rendszer felkészült-
ségét illetően a középmezőnyben szere-
pel, míg Chile ugyancsak a közepesre 
értékelt országok közé tartozik az egész-
ségügyi mutatók tekintetében.  

A tanulmány mind a 29 országról 
tartalmaz egy külön összefoglaló ér-
tékelést is, ami részletesebb minőségi 
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kapcsolatban jelezte, hogy ez nagy mértékben 
akadályozza az önkormányzatokat is abban, hogy 
saját feladataiknak a teljesítése (pl. az időskorú-
ak intézményes ellátásának biztosítása) kereté-
ben megfelelő intézkedéseket foganatosítsanak 
a pandémia terjedésének megakadályozására. 
Forrás: Karácsony, G. (2020) A védekezés első 
számú felelőse továbbra is a kormány. Mandiner 
2020. augusztus 10.

7. Ez ugyan a kormányzat részéről nem való-
sult meg szisztematikusan, de az önkormányzati 
szövetségek mellett a Balaton Fejlesztési Tanács 
is kérdőíves felmérés keretében próbálta megosz-
tani a helyi vezetőkkel a pandémia idején rend-
szerezett tapasztalatokat és „jó gyakorlatokat” 
Erről lásd: Kolin, P.- Lüttmerdingné Balla, M. 
(2020) Önkormányzati összefogás koronavírus-
járvány idején. Önkormányzat 2020/2. negyed-
év pp. 9-18. és Fekete, K.-Dombi, G.- Oláh, M. 
(2021) A koronavírus-járvány a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzetben – különös tekintettel az önkor-
mányzatokra. COMITATUS 2021. különszám 
XXXI. évfolyam 239. szám pp. 135-149.

8. Magyarország esetében a teljes minőségi 
értékelést Ágh Attila és Jürgen Dieringer készí-
tette Frank Bönker regionális koordinátor közre-
működésével. A teljes anyag hozzáférhető: sgi-
network.org 

Jegyzetek

1. Forrás: 24.hu 2021. 10. 01.
2. Forrás: www.palyazat.gov.hu/helyre-

allitasi-es-ellenallokepessegi-eszkoz-rrf 
3. Shiller,C. - Hellmann, T. - Schüle, H. - 

Heller, S. - Gasster, E. (2021) Just How Resilient 
are OECD and EU Countries? Sustainable 
Governance in the Context of the COVID-19 
Crisis, Bertelsmann Stiftung www.bertelsmann-
stiftung.de

4. A fenti megállapításokat a World Justice 
Project (WJP) Rule of Law indexe is alátámasztja, 
amely az egyes országokban külön is vizsgálja a 
jogállamisággal kapcsolatban a hatalommegosz-
tást, a kormányzati hatalom korlátainak állapotát, 
s amely szerint a 128 vizsgált országból Magyar-
ország a 108. Forrás: www.worldjusticeproject.
org 

5. Ezt erősítették meg a TÖOSZ és a Magyar 
Faluszövetség elnökei is azon a konferencián, 
ahol az önkormányzatok szerepét és nehézségeit 
értékelték a válsághelyzet idején az NKE szerve-
zésében a „VII. Önkormányzatiság napjainkban” 
című konferencián 2021. november 12-én.

6. A hiteles kormányzati információk hiányá-
ra hívta fel a figyelmet többek között Karácsony 
Gergely Budapest főpolgármestere, aki ezzel 
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számottevő kamatbevételt realizálva ál-
tala (VIGVÁRI, 2010). A kötvénykibo-
csátás számos atipikus jellemvonással 
rendelkező folyamat volt, hiszen másod-
lagos piacának hiányában burkolt hitel-
felvételnek volt tekinthető (KOVÁCS, 
2007; HOMOLYA – SZIGEL; 2008, 
CSISZÁRIK – KOCSIR, 2010). 

Az önkormányzati rendszer átalakí-
tása többször megakadt a megfelelő po-
litikai akarat hiányában, átfogó átalakí-
tására 2011-től kezdődően került sor. Az 
újonnan kialakított önkormányzati sza-
bályozási környezet hasonlított a koráb-
bi önkormányzati törvényhez, vagyis az 
önkormányzati feladat és hatásköröket 
határozta meg, eltért azonban a konkrét 
kötelező feladatok tartalmi kifejtésétől. 
A főváros feladat és hatáskörei egzakt 
módon kijelölésre kerültek, ahogyan a 
fővárosi kerületek feladatai is, amely 
előremutatott az előző törvényhez képest 
(CSEH, 2021). A gazdálkodás kapcsán 
a szabályrendszer jelentősen átalakult, 

Irodalmi háttér

Elemzésünket két vetületben mu-
tatjuk be. Az első vetület, hogy milyen 
folyamatok zajlottak le önkormányzati 
szemszögből az előző, 2007-ben kitört, 
hazánkban 2008-ban begyürüzött vál-
sághelyzetben, illetve az azt megelőző 
időszakban, s vannak-e analógiák a je-
len helyzettel. A másik vetület, hogy a 
válság óta eltelt időszakban milyen ese-
mények érintették a hazai önkormányza-
ti rendszert. 

A 2008-as válsághelyzet a hazai ön-
kormányzati rendszert egy forráskivo-
násos időszakban érintette, amelyben 
az önkormányzati adósságállomány 
jelentősen növekedett (VASVÁRI, 
2013). Az önkormányzati adósságál-
lomány növekedésénél megfigyelhető 
volt 2009-ig a tartalékolás, vagyis a köt-
vénykibocsátás útján realizált bevétele-
ket a helyhatóságok jelentős mértékben 
a pénzforgalmi számlájukon tartották, 

A magyar önkormányzati rendszer 
eszközszerkezete és jövedelmezősége a 
pandémiát megelőző időszakban 
(2016-2019 között)

A tanulmány a magyar önkormányzatiság egy viszonylag konszolidált 
állapotát mutatja be a 2016-2019-es időszak vonatkozásában.    Górcső alá 
veszi az önkormányzati rendszer eszközállományának alakulását, valamint a 
jövedelmezőségi helyzetet, illetve az azt befolyásoló tényezőket. A tanulmány 
célja, hogy bemutassa az önkormányzatok milyen pénzügyi szituációban 
„fogadták” a 2020 tavaszán Magyarországot is meggyengítő Covid-19 jár-
ványt, s annak gazdasági hatásait. A dolgozat megírásának további célja, hogy 
megfelelő időtávlatból (2 év) alapos, s letisztult elemzését adja a 2010-ben el-
kezdődött közpénzügyi reformok önkormányzatoknál kiteljesedő hatásainak. 
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A hazai önkormányzati rendszer 
fiskális fenntarthatóságát illetően 
BETHLENDI et al. (2021) két megha-
tározó önkormányzati csoportot azono-
sított, az egyik csoport a konzervatív 
gazdálkodású, vagyonos kistelepülések, 
míg a másik csoport a gyenge gazdál-
kodást folytató vagyonfelélő önkor-
mányzatok. E kutatások arra utalnak, 
hogy a 2010 után az önkormányzato-
kat támogató reformok és intézkedések 
csak részleges sikereket hoztak, noha a 
korábbi évtizedekhez képest a javulás 
számottevő. 

Minta bemutatása
A vizsgálati minta az Orbis adatbázisból szár-

mazott, az adatbázisban eszközszerkezeti, vala-
mint bevételi jellemzők álltak rendelkezésre. A 
vizsgált változók részletes bemutatása az anyag 
és módszertan fejezetben történt meg.

Az 1. táblázatban szerepel a vizsgálati min-
tánk megoszlása, amely összehasonlításra került a 
2021. évi helységnévtár településtípusokra vonat-
kozó adataival. Szintén bemutatjuk, hogy mekko-
ra a mintánk eltérése a teljes sokasághoz képest. 
Látható, hogy a vizsgálati minta mintegy 57,8%-

számos szabályalapú költségvetési gya-
korlat került bevezetésre. A korszak leg-
jelentősebb eseménye az önkormányzati 
adósságkonszolidáció volt, amely a 
GDP 5,7%-ra tehető önkormányzati 
adósságállomány teljes körű átvétele 
formájában valósult meg négy lépésben 
(LENTNER, 2015). Az intézkedés át-
menetileg lecsökkentette az önkormány-
zati adósságállományt, amely azonban 
2018-tól ismét növekedésnek indult. Az 
adósságkonszolidáció megítélése RÁCZ 
és TÓTH (2021) empirikus kutatásai 
alapján kedvező volt az önkormányzati 
rendszer egészére nézve. Fontos válto-
zás, hogy 2014-től az eredményszemlé-
letű számvitel került bevezetésre, amely 
hatása TÓTH (2020) vizsgálatai alapján 
nem váltotta be teljeskörűen az alkalma-
zásához fűződő reményeket, amire már 
MOLNÁR és HEGEDŰS (2017) kuta-
tásai korábbról is utalnak.   

1. Táblázat: A vizsgált minta és az önkormányzati sokaság megoszlása

Kategória Minta megoszlás %-ban
A teljes soka-

ság megoszlása
%-ban Eltérés

Minta aránya a teljes 
sokaságban

Főváros 1 0,00% 1 0,03% -0,03% 100,0%

Megyei jogú város 18 1,00% 23 0,72% 0,28% 78,3%

Fővárosi kerület 21 1,10% 23 0,72% 0,38% 91,3%

Város 308 16,70% 320 10,02% 6,68% 96,3%

Nagyközség 105 5,70% 129 4,04% 1,66% 81,4%

Község 1384 74,90% 2 680 83,88% -8,98% 51,6%

Megyei önkor-
mányzat

12 0,60% 19 0,59% 0,01% 63,2%

Total 1849 100,00% 3195 100,00% 0,00% 57,8% 
 

Forrás: Saját kutatás, 2021
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figyelhető eltérés ellenére is, a magasfokú lefe-
dettség miatt. 

A 2. táblázatban láthatjuk a minta regionális 
megoszlását. A táblázatból kiderül, hogy a legna-
gyobb részarányt az Észak-Magyarországi régió 
képviseli, ezt követi Észak-Alföld, illetve Dél-
Dunántúl. A legalacsonyabb részaránnyal Közép-
Magyarországi régió rendelkezik. Az Észak-Ma-
gyarországi régióra, valamint Dél-Dunántúlra is 
elaprózódott településszerkezet jellemző, ennek 
köszönhető, hogy magas részaránnyal került be 
a mintába.

Érdekességképpen, az adatbázis besorolja az 
önkormányzatokat a vállalatoknál alkalmazott 
méretkategóriákba. Természetesen e lehatárolás 
nem vonatkozik a hatályos szabályozás alapján a 
helyhatóságokra, mindenesetre elgondolkodtató 
adatokat tartalmaz a táblázat. Az adatok alapján 
megállapítható, hogy a minta mintegy 69,4%-a 
közepes méretű „vállalkozás” lenne, de számot-

át teszi ki a teljes hazai önkormányzati körnek. 
Ha a minta lefedettségét nézzük, a táblázat utolsó 
oszlopa ad erről tájékoztatást. Itt látható, hogy a 
legnagyobb a lefedettség Budapest főváros, fő-
városi kerületek, illetve városok vonatkozásában 
van. Ennél némiképp alacsonyabb a lefedettsége 
a nagyközségeknek és a megyei jogú városoknak, 
míg a legkisebb a községeknek, valamint a me-
gyei önkormányzatoknak. Amennyiben részará-
nyok eltérését vizsgáljuk, megállapítható, hogy 
a legnagyobb eltérés a községek részarányában 
mutatkozik, hiszen a mintában való részarány 
74,9%-ra tehető, míg a teljes sokaságban a köz-
ségek aránya ennél 9%-kal magasabb. Ezzel el-
lentétben felülreprezentáltak a városok, mintegy 
6,7%-kal. A többi településkategória esetében 
csekély mértékű eltérés figyelhető meg. Ezek 
alapján a mintát reprezentatívnak fogadjuk el, a 
két ismertetett településkategória esetében meg-

2. Táblázat: A vizsgált minta és az önkormányzati sokaság megoszlása

Régió Megoszlás %-ban Összesített %

Dél-Alföld 205 11,1 11,1

Dél-Dunántúl 272 14,7 25,8

Észak-Alföld 329 17,8 43,6

Észak-Magyarország 376 20,3 63,9

Közép-Dunántúl 235 12,7 76,6

Közép-Magyarország 197 10,7 87,3

Nyugat-Dunántúl 235 12,7 100,0

Total 1849 100,0  
 
Forrás: Saját kutatás, 2021

3. Táblázat: A vizsgált minta méret szerinti megoszlása

Méret Megoszlás %-ban Összesített %

Kisméretű önkormányzat 334 18,1 18,1

Közepes méretű önkormányzat 1284 69,4 87,5

Nagyméretű önkormányzat 231 12,5 100,0

Total 1849 100,0 100,0

Forrás: Saját kutatás, 2021
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2-2 megyei jogú város van jelen a mintánkban. 
Közép-Magyarországi régió egyetlen megyei 
jogú városa a mintában szerepel.

A városok között a legtöbb város a mintá-
ban az Észak-Alföldön van, ezt követi a Közép-
Magyarországi régió, valamint a Dél-Alföldi 
régió. A nagyközségek száma a mintában Közép-
Magyarországi régióban, illetve a Dél-Alföldi 
régióban a legmagasabb, míg a községeké az 
Észak-Magyarországi régióban. 

Az 5. táblázatban megvizsgáltuk az önkor-
mányzati méret, valamint a településkategória 
kereszttábláját.

tevő a nagyméretű önkormányzatok aránya is, 
valamint relatíve alacsony a kisméretű önkor-
mányzatok aránya. Ebből tehát következtethe-
tő, hogy számottevő vagyonnal, bevétellel és 
foglalkoztatotti létszámmal működik a mintában 
szereplő önkormányzatok mintegy 87,5%-a!

A 4. táblázat adatai alapján látható, hogy a 
megyei jogú városok a mintában főként Közép-
Dunántúlban vannak jelen, ebben a régióban 
minden megyei jogú város adata rendelkezésre 
állt. Szintén 4 megyei jogú várossal képviselteti 
magát Nyugat-Dunántúli régió, ahol megyei jogú 
városok 80%-a a mintában szerepel. Észak-Al-
föld vonatkozásában a 4-ből 3, a többi régióban 

4. Táblázat: A településkategóriák regionális megoszlása

  Dél-Alföld
Dél-Du-
nántúl

Észak-
Alföld

Észak-
Magyarország

Közép-
Dunántúl

Közép-Ma-
gyarország

Nyugat-
Dunántúl

Total

Főváros 0 0 0 0 0 1 0 1

Megyei jogú 
város

2 2 3 2 4 1 4 18

Fővárosi kerület 0 0 0 0 0 21 0 21

Város 51 37 66 39 35 53 27 308

Nagyközség 19 9 27 12 12 20 6 105

Község 131 222 230 321 183 100 197 1384

Megyei önkor-
mányzat

2 2 3 2 1 1 1 12

Total 205 272 329 376 235 197 235 1849

Forrás: Saját kutatás, 2021

5. Táblázat: Az önkormányzati méretkategóriák megoszlása

  Kisméretű önkormányzat
Közepes méretű 
önkormányzat

Nagyméretű önkor-
mányzat

Total

Főváros 0 0 1 1

Megyei jogú város 0 0 18 18

Fővárosi kerület 0 0 21 21

Város 0 132 176 308

Nagyközség 0 94 11 105

Község 333 1047 4 1384

Megyei önkormányzat 1 11 0 12

Total 334 1284 231 1849
Forrás: Saját kutatás, 2021
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Ezen feltételrendszerünknek a 2016-2019 kö-
zötti időszak felelt meg.

A kutatási célunkhoz rendelt változók az 
önkormányzati konszolidált eredményszem-
léletű beszámoló eszközoldaláról, valamint az 
eredménykimutatásból kerültek ki.

Vizsgált változóink a következőek voltak, 
természetszerűen a 2016-2019 közötti időszakra:
 – Befektetett eszközök,
 – Tárgyi eszközök,
 – Immateriális javak,
 – Befektetett pénzügyi eszközök,
 – Forgóeszközök,
 – Pénzeszközök,
 – Mérlegfőösszeg,
 – Működési bevételek,
 – Tevékenység eredménye,
 – Pénzügyi műveletek eredménye,
 – Mérleg szerinti eredmény.

A rendelkezésre álló mutatókból három, szár-
maztatott mutatót képeztünk. Ezen mutatók közül 
ROA mutatót számítottuk ki, amely a mérleg sze-
rinti eredmény és a mérlegfőösszeg hányadosa. E 
mutató azt mutatja meg, hogy az eszközarányo-
san mérve mekkora volt a realizált mérleg szerin-
ti eredmény, amely egy fontos jövedelmezőségi 
mutató. Ezen túlmenően a nettó beruházási muta-
tót kalkuláltuk, amely az immateriális javak és a 
tárgyi eszközök állományváltozását mutatja. Eb-
ből következtethetünk az amortizálódó eszközök 
megújítási képességre. Ezen kívül kiszámítottuk 
a működési bevételek és a tárgyi eszközök hánya-
dosát. E mutató egyfajta hatékonysági mutató, 
amely az eszközök felhasználását méri az önkor-
mányzati gazdálkodásban.

A vizsgálataink során két módszert alkalmaz-
tunk, az egyik az aggregálás módszere, amelynek 
segítségével összegeztük a vizsgálati mintába 
került önkormányzatok vizsgált változóit. Ezen 
túlmenően leíró statisztikai vizsgálatokat és 
trendelemzést végeztünk el. Segítségünkre volt 
továbbá a kereszttábla elemzés a demográfiai vál-
tozók árnyalására, valamint a varianciaelemzés 
a különbségek feltárására, ahol az átlagábrákat 
elemeztük ki a településkategória, regionális el-
helyezkedés és a méret vonatkozásában.

Az elemzési munkákat a mintában legna-
gyobb elemszámmal előforduló községekkel 
kezdjük, tekintve, hogy kisméretű önkormányzat 
ennél a kategóriánál fordul elő. Az adatok alapján 
megállapítható, hogy a községek között ezen ön-
kormányzati méretkategória 24%-os részarány-
nyal fordul elő, a többi községi önkormányzat 
a közepes méretkategóriába esik, míg 4 önkor-
mányzatot sorolt be az elemzés a nagyméretű ön-
kormányzatok közé. Szintén leszűrhető, hogy kis 
önkormányzati méret a szűk feladatellátási pro-
filú megyei önkormányzatok között van csupán 
jelen. Nem meglepő módon, a főváros, a kerül-
tek, valamint a megyei jogú városok nagyméretű 
önkormányzatnak számítanak vállalatgazdasági 
kritériumok alapján is, a nagyközségek mintegy 
10%-a, míg a városok 57%-a esik a nagy méret-
kategóriába.

Ez a tény tehát megerősíti az önkormányzati 
rendszer fontosságát, hiszen, ha ezen helyhatósá-
gok gondolatkísérletünkben vállalatok lennének, 
az általános hazai vállalati jellemzőktől számot-
tevően eltérnek, a közepes és nagyméret irányá-
ba (2019-ben a magyar vállalatok 99,7%-a volt 
mikrovállalkozás). Mindezt annak ellenére, hogy 
az önkormányzati feladatok, különösen a humán 
infrastruktúra működtetése, és az államigazgatási 
feladatok jelentősen csökkentek 2013-at követő-
en a hazai önkormányzati rendszerben.  

Anyag és módszertan
A kutatási célunk volt, hogy felmérjük milyen 

helyzetben voltak Magyarország helyi és területi 
önkormányzatai a pandémia nyomán felépülő 
válsághelyzetet megelőzően. A vizsgálatunkkal 
a tendenciák azonosítása, valamint a vagyoni és 
jövedelmi helyzet felmérése történt meg.

A vizsgálati időhorizont (2016-2019) kialakí-
tásánál figyelembe vett szempontok: 

Ki kívántuk szűrni az adósságkonszolidáció 
hatásait, amely 2014-ben zajlott le teljeskörűen. 
Ez esetben kétéves átmeneti időszakkal számol-
tunk;

Figyelembe kívántuk venni a politikai cik-
lushatást, amely 2018-as parlamenti, valamint 
2019-es önkormányzati választásokban nyilvá-
nult meg;

A vizsgálatunk még a pandémia bekövetkez-
tét megelőzően záruljon.
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sebb, 2019-ben jelentős bővülés zárt le az idő-
sorban. Ennek a leszűrhető legfontosabb oka a 
fokozott beruházási aktivitás, amelyet a választá-
si ciklus generált, tekintve, hogy 2018-ban parla-
menti választások, míg 2019-ben önkormányzati 
választások kerültek megrendezésre. Erre utal a 
korábban idézett finanszírozási forrásbővülés. 
A befektetett eszközök elemei között az imma-
teriális javak kismértékben, 6 százalékponttal 
csökkentek 2018-hoz képest, a csökkenés ezen 
vagyonelem vonatkozásában folyamatosnak te-
kinthető. A befektetett pénzügyi eszközök, ame-
lyek a társasági részesedéseket tartalmazza fo-
lyamatosan növekedett a vizsgált idősorban, de 
ennek mértéke csak 1-2% között mozgott. 

Amennyiben a minta megoszlását vizsgáljuk 
meg, megállapítható, hogy a mintába került ön-
kormányzati befektetett eszközállomány 2016-
ban 4,2 milliárd Ft volt, amely 2019-re 4,56 
milliárd Ft-ra növekedett. Fontos megvizsgálni a 
vagyon eloszlását, hiszen megállapítható, hogy a 
medián értékek a 2016-os 990 millió Ft-ról 2019-
re 1,12 milliárd Ft-ra növekedtek. Ebből látszik, 
hogy az önkormányzati vagyon nem követ nor-
mál eloszlást. Amennyiben a befektetett eszkö-
zöket tizedekre, percentilisekre bontjuk, megálla-
pítható, hogy a vizsgált idősorban a legnagyobb 
vagyonnövekedés a legkisebb vagyonnal rendel-
kező 10%-ban, ezt követően a második tizedben 
volt. Az adatokból megállapítást nyert, hogy a 
jelentősebb befektetett eszközértékkel rendelke-

Eredmények
Az eredmények fejezetben bemutatásra kerül 

a vizsgált változó aggregált értékének alakulása, 
leíró statisztikai megoszlása, valamint a változá-
sok mértékének bemutatása településkategórián-
ként, illetve önkormányzati méret, valamint régi-
ós vonatkozásban. 

Az 1. ábrában kerül bemutatásra a befektetett 
eszközök értékének alakulása. Az ábrán látható, 
hogy emelkedett a vizsgált idősorban az önkor-
mányzatok vagyona, átlagosan 236,3 millió Ft-tal 
amelyet a trendvonal és annak egyenlete is alátá-
maszt. A befektetett eszközök teszik ki az önkor-
mányzati vagyon legnagyobb hányadát, hiszen 
ennek aránya 2016-ban 90%-os, 2017-ben 86%-
os, míg 2018-ban és 2019-ben 83%-os mértékű. 
A változásra magyarázat, hogy a forgóeszközök 
állományának növekedése befolyásolta a befek-
tetett eszközök részarányánál megfigyelhető visz-
szaesést. Forrásoldalon is feltételezhető az átren-
deződés, mivel növekedett az önkormányzatok 
kötelezettségállománya. Erre utalnak az MNB 
statisztikai adatai, amelyek megerősítik, hogy 
2019-re az önkormányzatok hosszú lejáratú hi-
telállománya a 2016-os évi 62 milliárd Ft-os ér-
tékről 256 milliárd Ft-ra növekedett. (MNB 2021, 
továbbá a jelölt KSH 2019 adatbázisban is hason-
ló tendencia figyelhető meg.)

Az 1. ábrából látható, hogy 2016-2017 között 
stagnált a mintában szereplő önkormányzati 
befektetett eszközérték, amelyet 2018-ban ki-

1. ábra: Befektetett eszközök értékének aggregált adata a mintában, 
2016-2019 között, milliárd Ft-ban

Forrás: Saját kutatás, 2021
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Amennyiben a regionális megoszlást vizsgál-
juk, az a tendencia bontakozik ki, hogy 2017-ben 
Nyugat-Dunántúl régió, míg 2018 és 2019-ben 
egyaránt Közép-Dunántúli régió önkormányzatai 
érték el a legnagyobb mértékű befektetett eszköz 
növekedést. 

A tárgyi eszközök kapcsán hasonló trend és 
tendencia rajzolódik ki, mint a befektetett eszkö-
zöknél megfigyelhető volt. Ennek magyarázata, 
hogy a befektetett eszközök értéke 93%-ban a 
tárgyi eszközök értékétől függ, mivel ebben a va-
gyonelemben vannak jelen az önkormányzati va-
gyon meghatározó hányadát biztosító ingatlanok. 
A vizsgálatok megerősítették, hogy nincs eltérés 
a befektetett eszközöknél ismertetett tapasztala-
toknál (2. ábra).

A továbbiakban a likviditás szempontjából 
legfontosabb tényező a pénzeszközök állománya. 
Ennek adatait a 3. ábrában foglaltuk össze. Meg-
állapítható, hogy a vizsgált időintervallumban 
növekedett az aggregált pénzeszközállomány. 
Ezt támasztja alá a trendvonal, amely egy loga-
ritmikus trendet követ, ennél a változatnál volt 
az egyes egyenletének illeszkedése (R2) az egyik 
legmagasabb. A trendvonal arról is tájékoztat, 
hogy a pénzeszközök állományának növeke-
désében megfigyelhető egy inflexió, 2018-ban, 
ahonnan már a növekedés csak kisebb volumenű 
volt. Ennek magyarázata, hogy a helyhatóságok 
rendelkezésre álló pénzeszközeiket igyekeztek 
bővíteni 2016-2017 között a tárgyi eszközök és 

ző önkormányzatoknál a tartós eszközállomány 
növekedése már kisebb szintű volt, a különösen 
a medián értékétől felfelé.

Amennyiben a tartós eszközérték 
növekedésének ütemét nézzük településkategó-
riák szerinti bontásban, érdekes fejleményeket 
tárhatunk fel. 2017-ben a legnagyobb volumenű 
növekedés a megyei jogú városok esetében volt 
tapasztalható, illetve a nagyközségek esetében. 
Ennek magyarázata az előbbiek esetében a Mo-
dern Városok Program, míg a nagyközségek vo-
natkozásában az EU-s fejlesztési források igény-
bevétele. Szintén megállapítható, hogy a fővárosi 
kerületek, illetve a megyei önkormányzatok 
vonatkozásában vagyonvesztés történt. 2018-
ban már minden településkategória vonatkozá-
sában megfigyelhető volt a vagyon növekedése, 
a legnagyobb volumenű növekedés a községek 
esetében volt tapasztalható. Ennek magyaráza-
tául a Magyar Falu Program elindulása szolgál. 
2019-ben a legnagyobb volumenű növekedés a 
községeknél, valamint a megyei önkormányzatok 
esetében volt.

Ezen megállapításainkat alátámasztják, hogy 
amennyiben önkormányzati méretkategóriákat 
nézzük, 2017-ben főként a közepes méretű ön-
kormányzatok voltak a fejlesztések fókuszában, 
ez a fókusz 2018-ban és 2019-ben is a kisméretű 
önkormányzatok felé fordult.

2. ábra: Tárgyi eszközök értékének aggregált adata a mintában, 
2016-2019 között, milliárd Ft-ban

Forrás: Saját kutatás, 2021
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vizsgált idősorban 324 millió Ft-ról 845 millió Ft-
ra emelkedett, a csúcsérték 2018-ban volt 1 mil-
liárd Ft-ot megközelítő pénzeszközállománnyal. 
Az átlagos értékek 343 millió Ft-ról 634 millió 
Ft-ra emelkedtek.

A településkategóriákat vizsgálva megálla-
pítható, hogy 2017-ben a községek, valamint a 
városok pénzeszközei nőttek legnagyobb mérték-
ben, az átlagos növekedés mindkét településka-
tegóriában számottevőnek mondható. 2018-ban 
a legnagyobb volumenű növekedést a községek 
érték el, majd őket követték a fővárosi kerületek. 
A növekedési ütem a 2017-es értéknél némiképp 
kisebb, de jelentős volt. 2019-ben a növekedés 
üteme visszaesett minden településkategóriában, 
kivéve a községeket és a megyei önkormányza-
tokat. 

Amennyiben a földrajzi dimenziót nézzük, 
megállapítható, hogy a legmagasabb volt a pénz-
eszközök növekedése 2017-ben és 2018-ban az 
Észak-Magyarországi régióban, 2019-ben pedig 
a Közép-Magyarországi régióban.

Amennyiben az önkormányzati méreteket 
vizsgáljuk, megállapítható, hogy a pénzeszköz-
állomány bővülése 2017-ben a közepes méretű 
önkormányzatok esetében volt számottevő, 2018-
tól azonban már a kisméretű önkormányzatok 
pénzeszközállománya növekedett legnagyobb 
mértékben. 

befektetett eszközök állományának növeléséhez, 
valamint a feladatok ellátásához. Mindazonáltal 
nem rajzolódik ki számottevő csökkenés a 
két választási évben, tehát logikusan lehetne 
feltételezni, hogy a pénzeszközök „fogyása” a 
beruházásokban manifesztálódik. E várakozás 
az adatokat elemezve nem teljesült, amely arra 
enged következtetni, hogy 2020-as pandémiát 
makroszinten stabil likviditással fogadta az ön-
kormányzati szektor, másrészt, hogy folyamatban 
lévő beruházások is voltak, amelyek ezt a szabad 
pénzeszközállományt csökkentették.

A pénzeszközök állományának eloszlásáról 
megállapítható, hogy jelentős eltéréseket mu-
tat, ez azonban nem meglepő az önkormányzati 
méretek vonatkozásában. Az eloszlásból meg-
állapítható, hogy 2017-re általános növekedési 
tendencia volt megfigyelhető (az alsó 10%-ot 
leszámítva), amely kitartott 2018-ban is. A min-
ta 60%-ában 2019-re már kismértékű visszaesés 
rajzolódott ki.

A legkisebb önkormányzatok, vagyis az alsó 
10% mindösszesen 11 és 27 millió Ft közötti 
pénzeszközállománnyal rendelkeznek a vizsgált 
idősorban, bár megállítható az eszközök bővülé-
se. A medián értéke már 52 millió Ft és 125 millió 
Ft között volt a vizsgált idősorban, növekvő ten-
denciát követve 2018-ig, ugyanakkor 2019-re már 
csekély mértékű visszaesés volt megfigyelhető. A 
felső 10%-a a vizsgált mintának pénzeszközei a 

3. ábra: Pénzeszközök értékének aggregált adata a mintában, 2016-2019 között, milliárd Ft-
ban

Forrás: Saját kutatás, 2021
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tekintve, hogy a növekedési ütem a medián fe-
lett alacsonyabb volt. Megállapítható az elem-
zésből, hogy a legalacsonyabb vagyontömeggel 
rendelkező önkormányzatok vagyona növeke-
dett a vizsgált idősorban számottevően, 310 mil-
lió Ft-ról 443 millió Ft-ra. Általános tendencia, 
hogy a vagyonnövekedés értéke 2017-ben volt a 
legnagyobb, mivel a leggazdagabb, felső 10%-ot 
leszámítva minden dekádban 10%-ot meghaladó 
bővülés volt megfigyelhető. A növekedési ütem 
mérséklődött 2018-ra, de mindent egybevetve 
7%-os volt az összes dekádban, 2019-re már csak 
az alsó 20%-ban volt számottevő vagyonnöveke-
dés detektálható. 

A településkategóriák vagyonértékének nö-
vekedését elemezve megállapítható, hogy 2017-
ben a nagyközségekben, valamint a megyei jogú 
városokban volt, ahol átlagosan a 15%-ot megkö-
zelítette a növekedés. Ezt követték a városok és 
a községek. Meglepő fejlemény, hogy a fővárosi 
kerületekben csekély mértékű visszaesés mutat-
ható ki átlagosan. 2018-ban a vagyonnövekedés-
ben egyértelmű kiugrást a községek produkál-
tak, mivel átlagosan 25%-os vagyonnövekedést 
figyelhettünk meg, a többi településkategória 
homogén átlagos értéket mutatott kevéssel 10% 
alatti növekedéssel. 2019-ben a legnagyobb nö-
vekedés a nagyközségekben és a községekben 
volt tapasztalható, e településkategóriákban 10%-
ot meghaladó növekedés volt megfigyelhető, míg 

Az aggregált mérlegfőösszeg elemzését 
mutatja be a 4. ábra. Az ábra, valamint a trend-
vonal egyenlete is lineárisan növekvő trendet 
mutat a vizsgált mintában makroszinten, az évi 
növekedés mértéke 533,6 millió Ft, az egyenlet 
tanulsága szerint. Az általános vagyonnöveke-
dés két tényezővel, a tárgyi eszközök, valamint a 
pénzeszközök bővülésével magyarázható. Szám-
adatokkal alátámasztva a megállapítást, 2016-ban 
a pénzeszközök és a tárgyi eszközök a mérleg-
főösszeg 97%-át adják, 2018-ban 95%-át, illetve 
2019-ben 94%-át. Ebből tehát megállapítható, 
hogy 2019-ben elvált egymástól a két mérleg-
csoport és a mérlegfőösszeg pályája, amely leg-
inkább az elhatárolásoknak, illetve a követelések 
állományának volt köszönhető. Az előbbi tétel az 
EU által társfinanszírozott források igénybevéte-
lére enged következtetni.

Nem meglepő fejlemény, hogy a mérlegfő-
összeg eloszlását elemezve is számottevő méret-
beli eltéréseket figyelhetünk meg, amennyiben 
a medián, valamint az átlag értékét hasonlítjuk 
össze. A medián értéke a vizsgált idősorban 1,1 
milliárd Ft-ról 1,34 milliárd Ft-ra növekedett, 
míg az átlagnál jelentősebb növekedés volt meg-
figyelhető, 5,7 milliárd Ft-ról 6,7 milliárd Ft-ra. A 
percentilisek vizsgálatából megállapítható, hogy 
minden dekádban, minden évben növekedés volt 
tapasztalható. A medián értéke jelentette a mér-
legfőösszeg növekedésében a választóvonalat, 

4. ábra: Mérlegfőösszeg értékének aggregált adata a mintában, 2016-2019 között,  
milliárd Ft-ban

Forrás: Saját kutatás, 2021
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tása a zárszámadási törvények alapján 2016-tól 
kezdve kismértékben visszaesett, mintegy 15 
milliárd Ft-tal, amelyet 2019-ben követett 35 
milliárd Ft-os növekedés. A növekedés hajtóereje 
a gazdasági növekedésből fakadt, hiszen a helyi 
iparűzési adó hozzáadott érték adó jellegéből fa-
kadóan erősen korrelál a GDP növekedésével. Jól 
mutatja ezt, hogy a KSH adatai alapján a 2016-os 
alig 600 milliárd Ft-os értékről 2019-re 788 mil-
liárd Ft-ra nőtt a helyi iparűzési adóból szárma-
zó önkormányzati bevétel. Ez a tény megerősíti 
VASVÁRI (2021) tapasztalatait, amely szerint a 
2013-as reformokat követően a helyi iparűzési 
adó súlya számottevően megnőtt az önkormány-
zati költségvetésekben, településtípusoként eltérő 
módon, amely a helyi autonómiát meghatározó 
módon determinálja. Mindazonáltal szólnunk 
kell a helyi iparűzési adóval kapcsolatos ano-
máliákról is. Az adónem jelentősen koncentrált, 
valamint konjunktúra-érzékeny tulajdonságokkal 
rendelkezik, amely válságos időben jelentősen 
szűkíti az önkormányzati mozgásteret.

A működési bevételek, ahogyan minden más 
vizsgált változó számottevő szóródást mutat a 
vizsgált idősorban, ezt alátámasztja a medián és 
az átlag közötti jelentős eltérés. Amennyiben a 
medián értéket vizsgáljuk, 2016-os 308 millió Ft-
os értékről 363 millió Ft-ra bővült, míg az átlag 
1,1 milliárdról 1,3 milliárdra ugyanezen időszak 
alatt.

a többi településkategória vonatkozásában ennél 
alacsonyabb volt. 

Amennyiben az önkormányzati méretet vizs-
gáljuk, leszűrhető, hogy a 2017-es növekedés a 
közepes önkormányzati méretben volt a legin-
kább jelentős, míg 2018-ban és 2019-ben már a 
kisméretű önkormányzatok esetében volt meg-
figyelhető legnagyobb volumenű növekedés. 
Földrajzi dimenziókat figyelembe véve megál-
lapítható, hogy 2017-ben Dél-Alföldi régióban, 
2018-ban és 2019-ben a Közép-Dunántúli régió-
ban volt a legnagyobb vagyonnövekedés tapasz-
talható.

A működési bevételek azon bevételi csopor-
tokat jelzik, amelyeket a helyhatóságok nem fel-
halmozási céllal realizáltak. Nevesítve a bevételi 
csoportokat, ide soroltuk a közhatalmi bevétele-
ket, intézményi működési bevételeket, támoga-
tás értékű működési bevételeket, működési célú 
pénzeszköz átvételeket, valamint a maradványok 
felhasználását. Az aggregált működési bevétel 
az ábra, valamint a trendvonal elemzése alapján 
növekedett a vizsgált mintában. Az évi növekedés 
mértéke 121,5 millió Ft-os nagyságrendű volt 
a vizsgált időszakban (5. ábra). Megállapítható 
az adatokból, hogy 2017-re történt jelentős 
volumenű emelkedés, amely 2018-ban stagnált, 
2019-ben ismételten növekedett a működési be-
vételek értéke. A növekedés annak ellenére tör-
tént, hogy az önkormányzatok működési támoga-

4. ábra: Mérlegfőösszeg értékének aggregált adata a mintában, 2016-2019 között,  
milliárd Ft-ban

Forrás: Saját kutatás, 2021
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érződött az állami támogatások csökkenésének 
hatása a megyei jogú városok vonatkozásában, 
hiszen kismértékű visszaesés volt megfigyelhető 
az átlagábrák adatainak elemzése alapján. Ezzel 
szemben a nagyközségek, valamint a községek 
esetében volt a leginkább jelentős a növekedés, 
de ennek üteme nem haladta meg a korábbi évek-
ben tapasztalható értéket. 2019-ben a megyei 
jogú városok bevétele emelkedett legnagyobb 
mértékben, ezt követték a községek értékei. Eb-
ben az évben egyik településkategóriában sem 
volt visszaesés. A megyei jogú városok esetében 
a növekedés magyarázata a szektorszinten is szig-
nifikánsan emelkedő helyi iparűzési adóbevételek 
voltak, a községek esetében főként a támogatások 
emelkedése magyarázza a bővülés számottevő 
mértékét. Ez előbbi megállapításaim alátámaszt-
ják BORDÁS (2021) számításai, amely szerint a 
megyei jogú városok realizálták az összes helyi 
adóbevétel 23%-át 2019-ben.

A földrajzi tekintetben elvégzett vizsgálat 
megállapította, hogy nincs számottevő differen-
cia a vizsgált régiók vonatkozásában a működési 
bevételek bővülésében. A méretkategóriában el-
végzett vizsgálat azonban megállapította, hogy 
2017-ben a közepes méretű önkormányzatoknál, 
2018-ban és 2019-ben a kisméretű önkormányza-
toknál nőtt legjelentősebben a működési bevétel, 
mindkét évben 25%-os mértékű növekedés volt 
megfigyelhető.

Ugyanakkor megállapítható, hogy minden 
dekádban növekedett a működési bevétel 2019-
re 2016-hoz képest. 2017-ben jelentős mértékű 
növekedés volt tapasztalható minden dekádban, a 
legnagyobb növekedés a legfelső 10% esetében 
volt megfigyelhető. Nem volt azonban a növeke-
dés egyetemleges, hiszen 2018-ban medián feletti 
tizedekben kismértékű visszaesés volt megfigyel-
hető. Ennek magyarázata lehet, hogy a működési 
támogatások beszámítással kerülnek meghatáro-
zásra, tehát figyelembe veszik az egy főre jutó 
adóerő két adóévvel korábbi értékét. A 2018-ban 
bevezetett szolidaritási hozzájárulás szintén ron-
totta a kapott támogatások értékét. 2019-re azon-
ban minden dekádban bővült a működési bevé-
telek értéke, ennek mértéke azonban eltérő volt, 
hiszen az alsó két dekádban 20%-ot meghaladó 
volt a bevételek gyarapodása, a medián alatti de-
kádoknál azonban jóval kisebb volt a növekedés, 
átlagosan 2-3%-os. 

A működési bevétel növekedési ütemét ele-
mezve település kategóriánként leszűrhető, hogy 
visszaesés egyik vizsgált településkategóriában 
sem történt 2017-ben. Az adatokból kitűnik azon-
ban, hogy a községek esetében volt a leginkább 
számottevő a növekedés, majd őket a megyei 
jogú városok követték. A megyei jogú városok 
esetében az adóbevételek növekedése, míg a köz-
ségek esetében az állami támogatások bővülése 
idézte elő a kedvező irányú változást. 2018-ban 

5. ábra: Mérleg szerinti eredmény értékének aggregált adata a mintában, 2016-2019 között, 
milliárd Ft-ban
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megállapítható, hogy 2016-ban a mintába került 
önkormányzatok 40%-a, 2017-ben, 2018-ban, 
valamint 2019-ben 30%-a könyvelt el mérleg 
szerinti veszteséget, ám a többi önkormányzat (a 
vizsgáltak mintegy kétharmada) eredményesen 
volt képes működni. Mivel e mutatónál az elő-
jel szerepe meghatározó, így a növekedési üte-
mek kalkulációja a matematikai háttér miatt nem 
egyértelmű, ezért itt a nyers adatokat elemeztük 
ki. 2016-ban a megyei jogú városok átlagosan 
veszteséget értek el, a leginkább nyereséges mű-
ködést a fővárosi kerületek produkáltak. A többi 
településkategóriában diszkrét pozitív eredmény 
volt megfigyelhető az átlagábra alapján. 2017-
ben szintén a fővárosi kerületek voltak leginkább 
eredményesek, ezt követték a fővárosi kerületek. 
Veszteségesek ebben az évben a megyei önkor-
mányzatok voltak az átlagábra alapján, csekély 
mértékben. 2018-ban minden településkategó-
riában eredményes működést mutatott az átlag-
ábra, amelynél a fővárosi kerületek voltak leg-
inkább eredményesek. 2019-ben szintén minden 
településkategória eredményes volt, leginkább a 
megyei jogú városok és a kerületek értek el leg-
nagyobb volumenű eredményt. Amennyiben re-
gionális vetületben vizsgálódunk, úgy leszűrhető, 
hogy a Közép-Magyarországi régióban működő 
önkormányzatok voltak leginkább eredménye-
sek, méretkategória kapcsán pedig a nagyméretű 

A mérleg szerinti eredmény vonatkozásá-
ban megállapítható, hogy 2017-ig növekedett 
a mérleg szerinti eredmény, amelyet követően 
csökkenő tendencia rajzolódik ki, ahogyan azt 
a harmadfokú polinomiális trend is mutatja. 
Amennyiben az első eredménykategóriával, a 
tevékenység eredményével hasonlítjuk össze az 
adatokat, az a konzekvencia szűrhető le, hogy 
2016 és 2018 között a mérleg szerinti eredmény 
volt magasabb, amely arra utal, hogy a rendelke-
zésre álló pénzeszközökből kamatbevételt reali-
záltak a helyhatóságok. 2019-ben azonban már 
6,2 milliárd Ft-tal kisebb volt a mérleg szerinti 
eredmény, mint a tevékenység eredménye, 
amely arra utal, hogy a kamatráfordítások 
a kamatbevételeket már meghaladták. Itt 
utalhatunk a korábbi megállapításainkra, amely 
alapján az önkormányzati szektor hosszú lejáratú 
kötelezettségeinek állománya növekedett, nyilván 
az ehhez társuló kamatfizetési kötelezettség is. 

A mérleg szerinti eredmények megoszlá-
sánál a tendenciák eltérnek az aggregált adatok 
esetében tapasztaltnál. Az átlagos mérleg szerin-
ti eredmény, amely 2016-ban volt a legalacso-
nyabb, 2017-re jelentősen nőtt, amelyet 2018-as 
visszaesés követett, ám 2019-ben már ismételten 
növekedés volt megfigyelhető. A medián értéke 
2016-ban pontosan 0 volt, ezt követően 13 és 16 
millió Ft között szóródott. Amennyiben a meg-
oszlást a percentilisek segítségével vizsgáljuk, 

6. ábra: Mérlegfőösszeg értékének aggregált adata a mintában, 2016-2019 között,  
milliárd Ft-ban
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A 6. táblázat tanulsága alapján megállapít-
ható, hogy a ROA mutató vonatkozásában a 
mintába került önkormányzatok mintegy fele 
volt veszteséges 2016-ban, míg 2017-től kezd-
ve a minta 60%-a volt eredményesen működő 
önkormányzat. Az elemzésből feltárható volt, 
mekkora volt azon önkormányzatok száma és 
aránya, amelyek minden évben veszteségesek, s 
mekkora amelyek nyereségesek voltak. A minden 
évben veszteséges önkormányzatok száma 123, 
amely a minta 6,7%, 3 évben veszteséges önkor-
mányzatok száma és aránya 337, illetve 18,2%. 
Összeségében leszűrhető volt, hogy legalább két 
évben veszteséges önkormányzatok részaránya 

önkormányzatok, ezen fejlemények azonban nem 
meglepőek.  

A 6. táblázatban kiszámításra kerültek a vizs-
gált változókból nyerhető mutatószámok. A mu-
tatók kedvező értékeinek feltárásához az alábbi 
szokványok tartoznak. Az eszközarányos nyere-
ség vagyis ROA mutató akkor kedvező, amennyi-
ben pozitív tartományban van. A nettó beruházási 
mutató abban az esetben kedvező, ha 1 felett van, 
míg az eszközarányos működési bevételnél 25%, 
tehát 0,25 feletti érték a kedvező. A táblázatban a 
kedvező mutatóértékeket félkövérrel, míg a ked-
vezőtlen értékeket dőlt betűvel jelöltük a köny-
nyebb azonosíthatóság érdekében.

6. Táblázat: A vizsgált mutatók eloszlása

  ROA2016 ROA2017 ROA2018 ROA2019
Nettó 

beruhá-
zás 2017

Nettó 
beru-
házás 
2018

Nettó 
beru-
házás 
2019

Eszköz-
arányos 

működési 
bevétel 

2016

Eszköz-
arányos 

működési 
bevétel 

2017

Eszköz-
arányos 

működési 
bevétel 

2018

Eszköz-
arányos 

mű-
ködési 
bevétel 

2019

Elérhető
adat

1834 1841 1844 1848 1831 1838 1842 1834 1841 1844 1848

Hiányzó adat 14 7 4 0 17 10 6 14 7 4 0

Átlag 0,01 0,04 0,03 0,03 1,06 1,63 1,1 0,78 1,25 0,7 0,77

Medián 0   0,01 0,01 0,01 1 1,03 1,04 0,26 0,28 0,26 0,26

Szórás 0,13 0,13 0,14 0,14 0,47 22,33 0,41 6,55 24,6 5,03 6,84

Minimum -2,9 -1,18 -3,42 -2,35 0 0 0,28 0,1 0 0,14 0,05

Maximum 2,11 1,49 0,66 2,18 16,73 957,15 13,95 180,66 1024,45 122,81 197,13

10 -0,04 -0,04 -0,04 -0,05 0,95 0,97 0,97 0,13 0,14 0,14 0,15

20 -0,03 -0,02 -0,02 -0,03 0,97 0,99 0,99 0,16 0,17 0,17 0,18

25 -0,02 -0,01 -0,01 -0,02 0,98 1 1 0,18 0,19 0,18 0,19

30 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 0,98 1 1,01 0,19 0,2 0,19 0,2

40 -0,01 0 0 0 0,99 1,01 1,02 0,22 0,24 0,22 0,23

50 0 0,01 0,01 0,01 1 1,03 1,04 0,26 0,28 0,26 0,26

60 0,01 0,03 0,03 0,02 1,01 1,05 1,06 0,3 0,32 0,3 0,3

70 0,02 0,06 0,05 0,04 1,03 1,07 1,09 0,37 0,38 0,35 0,35

75 0,03 0,08 0,06 0,06 1,05 1,09 1,11 0,41 0,42 0,39 0,38

80 0,04 0,1 0,08 0,08 1,07 1,11 1,14 0,46 0,47 0,43 0,43

90 0,08 0,18 0,15 0,14 1,16 1,21 1,25 0,63 0,64 0,58 0,58
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tapasztalható, amely a jelen tanulmányban meg-
jelent eredményekre is számottevően hatott.

Az eddig feltárt pozitív fejlemények ellené-
re aggasztó, hogy a települések jelentős hányada 
veszteségesen működik. Ez tehát azt jelenti, hogy 
a növekvő bevételek mellett sem produkáltak 
gazdaságos működést a helyhatóságok, amely 
rossz üzenet a pandémiával terhelt időszakra. E 
tényező főként a bevételi szerkezetből adódó, 
hiszen főként a kisebb településeken van jelen a 
veszteséges működés, ahol egyébként alacsony a 
saját bevételi bázis. Sajnálatosan ez az elmúlt 30 
év egyik megoldatlan kérdése, az iparűzési adó 
nagyobb városokban való koncentráltságából fa-
kad. 

A két válság megelőző időszakát összeha-
sonlítva párhuzam, hogy a pénzeszközállomány 
mindkét esetben növekedett, de jelen helyzetben 
az eladósodás még nem a 2004-2008 közötti köt-
vénykibocsátáshoz hasonló mértékű.

A pandémia nyomán hozott gazdasági intéz-
kedések nagy valószínűséggel megtörték a ked-
vező vagyonalakulást, illetve feltételezhető, hogy 
a helyiadóbevételek csökkenése, jelentős részük 
elvonása, sőt bizonyos saját jogú bevételek be-
szedésétől (pl. parkolási díjak) történő „távoltar-
tása” az önkormányzatoknak, a jövedelmezőségi 
helyzetüket még inkább rontotta, amelyre részle-
tesen utal BARANYAI és társai (2020) publikáci-
ója is. Ebből fakadóan már megállapítható, hogy 
az önkormányzati ellenállóképesség 2020-at kö-
vetően jelentősen visszaesik. Tanulmányunk uni-
kális jellegét erősíti, hogy a kutatás egy olyan vi-
szonylag kedvező időszakra vonatkozik, amikor 
az önkormányzatok az azt megelőző időszakban 
(2012-2015 között) adósságkonszolidációban ré-
szesültek, sőt jelentős fejlesztési források nyíltak 
meg az Európai Uniós és a hazai költségvetési 
támogatásokból, ám ennek ellenére sem mond-
ható el az önkormányzatok egészéről, főleg a 
jelentősebb települési önkormányzatokról, hogy 
a pandémia okozta válság stabil pénzügyi ál-
lapotban érte volna őket. Annak ellenére sem, 
hogy 2010-től megindult állampénzügyi refor-
mok, jogszabályok az újra eladósodást gátolták. 
Sőt, a végrehajtott pénzügyi reformok egy túlzott 
központi költségvetés függő állapotot teremtet-
tek, amely konjunktúra időszakban még ugyan 
elfogadható, sőt, az aggregált önkormányzati 

55%-ot tett ki a mintában. A minden évben pozi-
tív mérleg szerinti eredményt elérő önkormány-
zatok száma 275, amely részarányt tekintve 15%. 

A nettó beruházási mutató 2017-ben az ön-
kormányzatok 50%-nál volt kedvező tartomány-
ban, azonban ez 2018-ban és 2019-ben 75%-ra 
nőtt az adatok tanulsága szerint. Az eszközará-
nyos működési bevétel kapcsán az önkormányza-
tok minden vizsgált évet egybevetve 50%-a mu-
tatott kedvező értéket a vizsgált idősorban. 

Következtetések
A kutatásunk alapján hat fő tendenciát azo-

nosítottunk, amely a pandémia nyomán fellépő 
krízis előtti helyzetet számottevően képes volt 
befolyásolni, ezek:
 –  Eszközállomány átrendeződött;
 –  Választási ciklushatás érvényesült;
 –  Fejlesztéspolitikai fókusz a kisméretű önkor-
mányzatokra irányul;

 –  Kistelepüléseknél nagy vagyonnövekedés;
 –  Tartalékolás a pénzeszközökkel; 
 –  Jelentős arányú még mindig a veszteségesen 
működő önkormányzat.

Az eszközállomány átrendeződése figyelhető 
meg a befektetett eszközökről a pénzeszközök 
irányába, amely a likviditási helyzetet kedvező-
en befolyásolta a pandémiát megelőzően. Ebből 
a tényezőből lehet arra következtetni, hogy szá-
mottevő beruházási potenciál volt jelen az önkor-
mányzati szektorban. Megválaszolásra váró kér-
dés, hogy mennyi volt a lekötetlen pénzeszköz, 
de erre az adatbázis hitelt érdemlően nem tudott 
választ adni, hiszen ez mutatja a likviditás valós 
fokát. Az elemzés alapján megállapítható, hogy a 
választási ciklushatás jelensége jelen idősorban 
is érvényesült, különösen az önkormányzati vá-
lasztások idéztek elő számottevő befektetett esz-
közállomány bővülést. A vagyonbővülés főként 
a kisebb települések esetében volt hangsúlyos, 
így leszűrhető, hogy a hazai támogatási rendszer 
a kistelepülések irányába fordult 2018-at köve-
tően. A kistelepülések a Magyar Falu Program 
által részesülhettek támogatásokból, saját forrás-
ból, vagy EU-s forrásból megvalósított fejlesztés 
a likviditási nehézségek, esetlegesen tárgyi és 
személyi kapacitások hiányában nem gyakori. 
A másik támogatott szegmens a Modern Város-
ok Program útján a megyei jogú városok köre, 
ahol szintén jelentősebb vagyonnövekedés volt 
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eszközállomány elemzésével igazolható is a ked-
vező elmozdulás, ám válság időszakban a helyi 
védekezési eszközök köre jelentősen beszűkül, 
s a központi költségvetés egyre kedvezőtlenebb 
helyzete rányomja bélyegét a települési önkor-
mányzatok egyébként is szűkre szabott gazdál-
kodására. 
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gel kapcsolatos utazások növekedése 
tapasztalható (VRKLJAN - GRAZIO 
2017). Az emberek egészség iránti erős 
érdeklődése miatt az egészségipar egyre 
több lehetőséget biztosít, akár orvosi el-
járások, akár természetes gyógytényezők 
felhasználásával (HOJCSKA - SZABÓ 
2017, CHEW 2010). Magyarországon a 
természetes gyógytényezőket leggyak-
rabban a különböző gyógyfürdőintéz-
ményekben használják fel széles kör-
ben, fürdőkezelés és a hozzá kapcsolódó 
egyéb szolgáltatás biztosítása alkalmá-
val (1. ábra). 

Az elmúlt századok során, az egész 
világon felismerték az egészségmeg-
őrzésre irányuló tevékenységek jelen-
tőségét (SZABÓ - HOJCSKA 2017, 
BOTTERILL ET AL. 2013). Az em-
berek a különböző országokban és 
régiókban eltérő gyógykezeléseket 
vesznek igénybe, melyek segítségével 
az egészségesebb életmódra törekszenek 
(JAFARI 2013, SZABÓ - KOCSONDI - 
LAKNER 2013, HUTSON – CARTIER 
2008). Európa gazdasági növekedése és 
demográfiai változása, valamint a nö-
vekvő jólét következtében az egészség-

Műhely

A fürdőturisták település-státusza és a fürdők 
szolgáltatás- minőségével kapcsolatos 
elégedettségük közötti összefüggés

1. ábra: Magyarország gyógyfürdőintézményekkel rendelkező települései

 Forrás: Lőke 2019
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a tág értelemben vett, középkorú magyar kö-
zéposztálybeli fürdőturisták szocio-demográfiai 
jellemzői közül a település-státuszuk és a fürdők 
szolgáltatás-minőségével való elégedettségük kö-
zötti összefüggéseket.

Anyagok és módszerek

A kutatás helyszínéül az Alföld három 
megyéje, három településének fürdőjét 
választottam, mert az Alföldön a legsűrűbb a 
fürdőkkel való ellátottság. A fürdővendégek 
megkérdezése Békés megyében a Szarvasi 
Gyógyfürdőben, Csongrád-Csanád megyében a 
Szentesi Üdülőközpont Fürdő Strand és Uszodá-
ban, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ-
ban történt. A kutatási célom elérése érdekében a 
kvantitatív kutatási módszerek közül a kérdőíves 
felmérést választottam, mely a leggyakrabban 
alkalmazott módszer a fogyasztói vélemények 
felmérésére (PINTÉR – RAPPAI, 2001). A kuta-
táshoz a ServQual modellből indultam ki, mely-
lyel a fürdők szolgáltatásaihoz kapcsolódó, ven-
dégek által észlelt eltérő gyógyfürdő-szolgáltatás 
minőségi jellemzők ismerhetők meg, vagyis az 
észlelt minőség feltárható. A ServQual modell 

A fürdőket, mint egészségmegőrző helyeket 
az utóbbi időben egyre többen veszik igénybe 
(HALL ET AL. 2010, MCNEIL - RAGINS 2005). 
A fürdők folyamatosan bővülő szolgáltatás-kíná-
latának köszönhetően az egészségturizmuson be-
lül a fürdőturizmus térnyerése egyre jelentősebb. 
Különösen igaz ez az olyan feltörekvő országok-
ra, mint a természetes gyógytényezőkben és a 
fürdőgyógyintézetekben gazdag Magyarországra 
(HOJCSKA - SZABÓ 2019). Ezeket az adott-
ságokat kihasználva a hazai lakosság egyre na-
gyobb számban veszi igénybe a magyar fürdővá-
rosok és fürdők által biztosított fürdőszolgáltatás 
kínálatot. Annak érdekében, hogy a hazai fürdők 
a belföldi turizmuspiac növekvő fontosságú sze-
replői lehessenek, ismerni kell, mennyiben felel-
nek meg a hazai fürdővendégek elvárásainak. A 
magyar fürdők többsége már felismerte, hogy a 
gazdasági sikerekhez és a piaci versenyelőnyhöz 
vezető út a vendégorientáción keresztül vezet. 
Nem csak a nagy, nemzetközileg is ismert hazai 
fürdőkomplexumok, hanem a kisebb fürdők is 
nagy figyelmet kell, hogy fordítsanak a fürdőven-
dégek fürdőszolgáltatás minőségével való elége-
dettségük megismerésére, például a fürdőturisták 
szocio-demográfiai jellemzői alapján (Kim el al. 
2010). Kutatási célul tűztem ki, hogy feltárjam 

2. ábra: A fürdők szolgáltatás-minőségének dimenziói

Forrás: Babakus – Boller (1992) alapján, saját szerkesztés
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szocio-demográfiai jellemzőit. Ennek érdekében 
rákérdeztem a válaszadók nemére, életkorára, 
gazdasági aktivitására, legmagasabb iskolai vég-
zettségére, lakhelyére, családi állapotára és csa-
ládjának jövedelemszintjére (Babbie 2017). Az 
adatgyűjtés eszközeként a hagyományos papír 
alapú kérdőívet használtam, melyet közvetítőkön 
keresztül juttattam el a válaszadókhoz. A vá-
laszadók randomizált módszerrel kerültek ki-
választásra a három fürdőben. A válaszadókkal 
szemben támasztott követelmény az volt, hogy 
nagykorú és magyar állampolgár legyen. Az 
adatgyűjtésre 2017. november 6. és 2018. január 
15. közötti időszakban került sor. Az adatgyűjtés 
során a szükséges számú minta elérése érdekében 
fürdőnként 120 darab, összesen 360 darab kér-

alapján a fürdők szolgáltatásaihoz kapcsolódóan 
22 állítást tartalmazó kérdőívet szerkesztettem 
a fürdőturisták által észlelt szolgáltatásminőség 
mérésére. Az állítások öt dimenziót tartalmaznak, 
melyek a „kézzelfoghatóság”, a „megbízhatóság”, 
a „fogékonyság”, a „szavatolás/bizalom” és az 
„empátia” (Kenesei 2017) (2. ábra).

A kérdőívben a ServQual modell alapján 
Likert-féle skálás intervallumon mérhető kér-
désfeltevést valósítottam meg. Az egyetértési 
skálának az ötfokozatút választottam, mert a 
válaszadók ezt tudják a legjobban értelmez-
ni, mint az iskolában az osztályzatokat, a telje-
sen egyetért (5)-től az egyáltalán nem ért egyet 
(1)-ig. A kérdőívben szereplő további hét kér-
déssel kívántam megismerni a megkérdezettek 

1. táblázat: A válaszadók szocio-demográfiai jellemzői (N=330)

Válaszadók jellemzői fő megoszlás

Nem
Nő 173 52,42%

Férfi 157 47,58%

Legmagasabb iskolai végzettség

Általános iskola 35 10,61%

Szakiskola 77 23,33%

Érettségit adó középiskola 133 40,30%

Főiskola, egyetem 85 25,76%

Gazdasági aktívitás

Fizikai munkát végez 153 38,18%

Szellemi munkát végez 121 36,67%

Inaktív 83 25,15%

Családi állapot
Egyedül él 118 35,76%

Kapcsolatban él 212 64,24%

Jövedelemérzet

Legszükségesebbre elég jövedelműek 11 3,33%

Szerény jövedelműek 91 27,58%

Átlagos jövedeleműek 191 57,88%

Átlag feletti jövedelműek 37 11,21%

Lakóhely

Budapest 53 16,06%

Megyei jogú város 68 20,61%

     Egyéb város 146 44,24%

Község 63 19,09%

Forrás: Saját szerkesztés
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vannak, akik átlagos jövedelemmel rendelkeznek, 
legkevesebben pedig azok, akiknek a jövedelme 
csak a legszükségesebbekre elég.

A turisták fürdőszolgáltatások minőségével 
kapcsolatos elégedettsége település-státuszok 
szerint

A turisták fürdőszolgáltatások minőségével 
kapcsolatos elégedettsége település-státuszok 
szerint minimális eltéréseket mutat. A legalacso-
nyabb elégedettségű fürdőturisták a budapestiek 
(89,38%) és a nem megyeszékhelyi város lakói 
(89,39%), a legmagasabb elégedettségűek a me-
gyeszékhelyen lakók (89,40%) és a községben 
élők (89,44%) voltak. 

A turisták elégedettsége település-
státuszok alapján dimenziókként

A fürdőszolgáltatások minőségi dimenziói 
közül a legalacsonyabbra és legmagasabbra ér-
tékeltek között az eltérés csak 7,59%-pont volt. 
A megkérdezettek a fürdőszolgáltatások minő-
ségével legkisebb mértékben a „kézzelfogható-
ság” dimenzióba tartozó fürdőszolgáltatásokkal, 
legnagyobb mértékben a „szavatolás/bizalom” 
dimenzióba tartozó fürdőszolgáltatásokkal voltak 
megelégedve (3. ábra).

dőív került kiküldésre, melyből 330 darab volt 
értékelhetően kitöltve, mely végül a minta lett. 
A kérdőíves válaszok számítógépes rögzítését 
követően, a kutatási célom elérése érdekében a 
begyűjtött adatok jellegzetességeit figyelembe 
véve a leíró statisztikai elemzést választottam. 
A statisztikai elemzéshez SPSS 23.0, Windows 
10 programcsomagot használtam (Takács 2016). 
A kérdőíveket értékelhetően kitöltő válaszadók 
szocio-demográfiai jellemzőit a 1. táblázat tartal-
mazza. (Lásd előző oldal!)

A kérdőívet kitöltők között közel fele-fele 
arányban vannak a férfiak és a nők, akiknek az 
átlag életkora 47 év. Családi állapotuk szerint 
közel kétharmad részük párkapcsolatban több 
mint egyharmad részük egyedül él. A válaszadók 
döntő többségében városban élnek, legmaga-
sabb iskolai végzettségüket tekintve egyharmad 
részüknek nincs, kértharmad részüknek van leg-
alább érettségije. A megkérdezettek gazdasági 
aktivitását tekintve negyed részük inaktív, há-
romnegyed részük aktív. A gazdaságilag aktív vá-
laszadók között közel fele-fele arányban vannak 
a szellemi valamint fizikai munkát végzők. 
Jövedelemérzetük alapján legtöbben azok 

3. ábra: A turisták fürdőszolgáltatások minőségével kapcsolatos elégedettsége dimenziónként 
település-státuszok szerint

Forrás: Saját szerkesztés
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A fürdőszolgáltatások minőségét legalacso-
nyabbra és legmagasabbra értékelő település-stá-
tuszú csoport értékelése között az eltérés csupán 
0,06%-pont volt. A megkérdezettek közül a für-
dőszolgáltatások minőségével legalacsonyabb 
mértékben a budapestiek (89,38%), a legnagyobb 
mértékben a községben lakók (89,44%) voltak 
megelégedve.

A turisták fürdőszolgáltatások minőségi di-
menzióival való elégedettsége település-státu-
szok szerint

A különböző településen lakóknak a 
fürdőszolgáltatások minőségi dimenzióival 
való elégedettsége közel azonos (5. ábra).  (Lásd 
a következő oldalon!)

A fürdőszolgáltatások minőségével legkevés-
bé a „kézzelfoghatóság” dimenzióval Budapesten 
lakók (83,96%), legnagyobb mértékben a „szava-
tolás/bizalom” dimenzióval a nem megyei jogú 
városokban (91,73%) és a községekben (91,73%) 
élők voltak megelégedve. A jövedelemcsoportok 
mindegyikében egyértelműen a legalacsonyabb 
értékelést a „kézzelfoghatóság”, a legmagasabb 
értékelést pedig a „szavatolás/bizalom” dimenzió 
kapta.

Összegzés
A kitűzött kutatási célomat megvalósítot-

tam, mert sikerült elérnem a válaszadók szocio-
demográfiai jellemzői alapján a tág értelemben 
vett, középkorú magyar középosztályt, valamint 
feltárnom a megkérdezettek település-státusza és 

A válaszadók legkevésbé (83,99%) a „kéz-
zelfoghatóság” dimenzióval, vagyis a fürdők 
létesítményeivel, felszereltségeivel, személyze-
teivel, és kommunikációs eszközei megjelenései 
minőségével voltak megelégedve. A „kézzelfog-
hatóság” dimenzión belül legkevésbé (82,53%) 
a fürdőszolgáltatásokhoz kapcsolódó kommuni-
kációs eszközök minőségével voltak elégedettek. 
A megkérdezettek az információforrások közül 
a honlapok, tájékoztatók, árlisták, nyomtatvá-
nyok minőségét tartották legkevésbé vonzónak. 
A válaszadók legnagyobb mértékben (91,74%) a 
„szavatolás/bizalom” dimenzióval, vagyis a für-
dők munkatársai tudásának, ismeretének, udvari-
asságának és képességének a minőségével voltak 
megelégedve azáltal, hogy bizalmat és megbíz-
hatóságot közvetítenek a fürdőturisták felé. A 
megkérdezettek a „szavatolás/bizalom” dimenzi-
ón belül leginkább (93,32%) a fürdő munkatár-
sainak udvariasságával elégedettek, mert a fürdő 
munkatársai folyamatosan előzékenyek és udva-
riasak a fürdővendégekkel.

 A turisták fürdőszolgáltatások mi-
nőségével kapcsolatos elégedettsége 
település-státuszok szerint

A megkérdezettek település-státusza szerint a 
fürdőszolgáltatások minőségével való elégedett-
ségük mind a négy csoportban majdnem 90%-os 
volt, az átlagtól (89,40%) való minimális eltéré-
sekkel (4. ábra).

4. ábra: A turisták fürdőszolgáltatások minőségével való elégedettsége település-státuszok 
szerint

Forrás: Saját szerkesztés 
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Összességében megállapítást nyert, hogy 
nincs összefüggés a fürdőturisták település-
státusza és a fürdőszolgáltatás észlelt minősége 
között. A kutatás eredményei arra hívják fel a 
figyelmet, hogy a fürdőturisták fürdőszolgálta-
tások-minőségével való elégedettségét a lakóhe-
lyük státusza nem befolyásolja.

SZABÓ ZOLTÁN
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
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a fürdők szolgáltatás-minőségével való elégedett-
ségük közötti összefüggéseket. 

A kapott eredmények alapján a három 
vizsgált fürdőben a válaszadók a fürdőszolgálta-
tások minőségével jelentős mértékben meg voltak 
elégedve. A különböző település-státuszba tarto-
zó válaszadók a fürdőszolgáltatások minőségével 
szinte egyforma mértékben voltak megelégedve.

A válaszadók legnagyobb mértékben a ”sza-
vatolás/bizalom” dimenzióba, legkisebb mérték-
ben a „kézzelfoghatóság” dimenzióba tartozó 
fürdőszolgáltatásokkal voltak megelégedve.

A fürdőszolgáltatások minőségi dimen-
ziói közül legkevésbé a Budapesten élők a 
„kézzelfoghatóság” dimenzióval, a legnagyobb 
mértékben a nem megyeszékhelyen és a közsé-
gekben lakók a „szavatolás/bizalom” dimenzió-
val voltak megelégedve.

A kapott eredmények alapján javasolt a 
fürdők szoláltatás-minőségével való vendég-
elégedettség növelése érdekében mindegyik 
település-státuszú fürdőturista érdekében a 
„kézzelfoghatóság” dimenzión javítani. Különös 
tekintettel igaz ez a település státuszok közül a 
budapestiekre, valamint a „kézzelfoghatóság” 
dimenzión belül a fürdők létesítményeinek, fel-
szereltségére, személyzetére és kommunikációs 
eszközeinek megjelenésére.

5. ábra: A turisták fürdőszolgáltatások minőségével kapcsolatos dimenziók szerinti 
elégedettsége település-státuszonként

Forrás: Saját szerkesztés
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A fenntartható fejlődés (sustainable 
development) - ahogy az az Egyesült Nem-
zetek Szervezetének 1987-ea Brundtland-
jelentésében szerepelt - olyan fejlődési 
folyamatot jelent amely „kielégíti a jelen 
szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a 
jövendő generációk képességét, hogy kielé-
gítsék a saját szükségleteiket.” Lényeges a 
szóhasználat, a fenntarthatóság fogalomkö-
re: a fejlődés nem növekedést jelent, hanem 
olyan alapelvek és értékek hangsúlyozását, 
mint a holisztikus megközelítés elve, a (he-
lyi) erőforrások fenntartható használata, 
valamint a társadalmi igazságosság, a tár-
sadalmi részvétel és a társadalmi felelősség. 
Ahogyan mondani szokták, ez egy háromlá-
bú szék, ami csak mindhárom „pillér” (kör-
nyezet, társadalom, gazdaság) meglétével 
működik. 

A 21. század számos globális kihívás-
sal (túlnépesedés és városiasodás, éghaj-
latváltozás, energiagazdálkodás, környe-
zetszennyezés, biodiverzitás csökkenése, 
hulladékkezelés és újrahasznosítás aránya, 
természetei erőforrások kimerülése, stb.) 
küzd, mely komplex problémák egymással 
kölcsönhatásban állnak. Vitathatatlan, hogy 
a megoldásuk – lokális, nemzeti vagy nem-
zetközi szinten – is csak összefüggésükben, 
rendszerben valósítható meg. Ugyanakkor 
társadalmi, egyéni szinten átalakulóban 
vannak a „jó életről” szóló nézetek: a jóllét 
(well-being) kerül a figyelem középpontjá-
ba. A jóllét sokkal inkább örömöt, biztonsá-
got, egészséget, közösségeket takar.   

Az ENSZ által 2015-ben megfogalma-
zott 17 Fenntartható Fejlődési Célok csak 
a jövő iránt elkötelezett, felkészült, felelős 
társadalmi-gazdasági együttműködés ré-

vén érhetők el. Ebben a folyamatban az ál-
lamoknak, nemzetközi intézményeknek, a 
döntéshozóknak, a gazdasági szereplőknek, 
illetve a magánembereknek, mint (felelős) 
fogyasztóknak is van felelőssége. A tudomá-
nyos közélet, az akadémiai szféra oktatással, 
képzéssel, szemléletformálással, illetve a 
témában született legfrissebb kutatási ered-
mények érthető bemutatásával járul hozzá a 
közös ügyhöz.    

A Comitatus folyóirat fenntarthatósággal 
foglalkozó tematikus blokkjában megjelent 
cikkek a téma széles spektrumát ölelik fel, 
ezzel egyidejűleg Magyarország más és más 
területét veszik górcső alá a szerzők. 

A fiatalabb korosztályok szerepe kulcs-
fontosságú a fenntartható jövő szempont-
jából. Kántor Szilvia és Neumanné Virág 
Ildikó tanulmányának fókuszában a környe-
zettudatos magatartás és a klímaváltozás ne-
gatív hatásainak megítélése áll. Az egyetemi 
hallgatók körében végzett kutatás eredmé-
nyei bizakodásra adnak okot: a felmérésbe 
bevontak szívesen tájékozódnak és tesznek 
is a környezetért. 

Kozma Dorottya Edina és Fehér Helga 
írásának középpontjában a fenntarthatóság 
akadémiai kutatása áll. A szerzők által alkal-
mazott nemzetközi szakirodalmi adatbázis 
elemzésének segítségével bepillantást kap-
hatunk a fenntarthatóság főbb, a tudomá-
nyos diskurzusban helyet kapó területeiről, 
valamint az egyes tudásközpontok szerepé-
ről és hálózati kapcsolódásairól. 

Mi jellemzi az egyik legfontosabb 
célcsoportot, a vállalkozásokat? Fekete-
Berzsenyi Hajnalka, Molnár Tamás és M. 
Barna Katalin tanulmányukban arra keresték 
a választ, hogy a hazai vállalkozások miként 

Fenntarthatóság

Előszó a tematikus blokkhoz
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alkalmazzák a körforgásos gazdaság alapel-
veit. A kutatási eredmények azt bizonyítják, 
hogy a válaszadó vállalkozások a környezeti 
fókusz alapján három csoportba sorolhatók, 
valamint erősen érződik a főváros-vidék kü-
lönbsége is. 

Ugyancsak a vállalkozásokat, azon belül 
a turizmusban alapvető szálláshely-szolgál-
tatókat veszi górcső alá Hegedűs Sára, Kiss 
Kornélia és Boros Kitti tanulmánya. Ku-
tatásuk eredményei alapján a szolgáltatók 
számára a fenntarthatóság leginkább a kör-
nyezetvédelmi szempontok figyelembevéte-
lét jelenti, illetve desztinációs vonatkozású 
tartalmat – a tömegturizmus (túlturizmus) 
elkerülését – társítanak hozzá. A kutatásba 
bevontak a turizmus szereplői közül legin-
kább az állami szférának a befolyását hang-
súlyozzák, amely a megfelelő szabályozási 
keret megalkotásával minden szereplőre ha-
tást gyakorolna. 

A balatoni gasztronómia és a fenntartha-
tóság kapcsolata az elmúlt években előtérbe 
került. Számos kisléptékű, a fenntarthatósá-
got zászlajára tűző vállalkozás várja a ven-
dégeket. Csapody Bence, Ásványi Katalin 
és Jászberényi Melinda tanulmánya az alkal-
mazott módszertan szempontjából is inno-
vatív. Vizsgálatuk eredményei a fogyasztói 
attitűdök megismerését támogatják. 

Veszprém és a Balaton 2023-ban Európa 
Kulturális Fővárosa lesz, amely programso-
rozatban a fenntarthatóság kiemelt szerepet 
kap. Ernszt Ildikó, Formádi Katalin és Lő-
rincz Katalin tanulmányukban a fesztivállá-
togatói attitűdök fenntarthatósági aspektusa-
it tárják fel. A vizsgált fesztiválokon több jó 
gyakorlatot is azonosítottak a szerzők, ame-
lyek hozzájárulnak a társadalmi és környe-
zeti fenntarthatósághoz. További pozitívum, 
hogy a kutatás eredményei alapján a feszti-
vállátogatók nyitottak a fenntarthatósági in-
tézkedésekre. 

Horváth Eszter és Pozsgai Andrea írá-
sa a Szigetközbe kalauzolja az olvasót. A 
desztináció hagyományai és a térség tele-
pülésszerkezete – két meghatározó várossal, 
Győrrel és Mosonmagyaróvárral – a fenn-
tartható mezőgazdaság kereteit is meghatá-
rozza. A szerzők másodlagos adatok elemzé-
sén keresztül világítanak rá az elmúlt évek-
ben tapasztalható tendenciákra. 

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi 
Kara küldetésének tekinti, hogy a kutatás és 
az oktatás összekapcsolásával proaktívan 
támogassa az együttműködést az egyetemi, 
vállalati, kormányzati és civil szervezetek 
között, különös tekintettel a Dunántúl gaz-
dasági és társadalmi fejlődésére. 

Mára az egyetemek hagyományos funk-
ciója jelentősen átalakult és kibővült. Már 
nem csak a hazai nemzetközi versenyben 
kell helytállnunk, de kiemelt figyelmet kell 
fordítanunk az oktatási és kutatási tevékeny-
ségünk lokális és regionális hatásaira a töb-
bek között a munkaerőpiacon, a természeti 
és gazdasági környezetünkben és a társada-
lomban. 

Az ún. „harmadik missziós” tevékeny-
ségünk keretében a Gazdaságtudományi 
Kar jelentős hangsúlyt fektet a környezeti, 
gazdasági és társadalmi fenntarthatóságra, 
valamint aktívan kivesszük a részünket a 
társadalmi felelősségvállalásból. Ezen elvek 
mentén támogatjuk a Comitatus most meg-
jelenő, Fenntarthatóság tematikájú blokkot 
tartalmazó számának létrejöttét. 

Valljuk, hogy értékes és továbbgondo-
lásra is alkalmas cikkek és érdekes interjúk 
születtek a témában, melyekhez tartalmas 
olvasást kívánunk! 

Veszprém, 2021. december
FEHÉRVÖLGYI BEÁTA, 

LŐRINCZ KATALIN,  
SULYOK JUDIT 

vendégszerkesztők
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Az éghajlatváltozás szoros kapcsolatban áll 
más globális kihívásokkal. Ez egy olyan átfogó 
probléma, mely számos ágazatot és széles társa-
dalmi rétegeket érint és azonnali emberi beavat-
kozást igényel. A klímaváltozás hatást gyakorol 
többek között a mezőgazdaságra, az egészségre, 
az energetikai infrastruktúrára és a politikára is. 
Ezen felül a társadalom etikai kérdéseire is rá-
nyomja a bélyegét, hiszen tovább tágítja a szaka-
dékot és mélyíti az ellentétet a bolygó gazdagabb 
és szegényebb rétegei között (FEULNER 2015).

A helyzetet súlyosbítják az emberi 
tevékenységhez köthető káros folyamatok (pl. 
károsanyag kibocsátás növekedése, erdőirtás, 
pazarlás, stb.), melyek további terheket rónak a 
minket körülvevő környezetre. Éppen ezért a hét-
köznapok során is egyre hangsúlyosabbá válik 
a fenntartható létforma és az ökológiai lábnyom 
csökkentése.

Bevezetés

A klímaváltozás sokáig a környezet állapo-
tával foglalkozó szakemberek kutatási területe 
volt, napjainkban azonban az egyik legfontosabb 
társadalmi-gazdasági-politikai kérdéssé nőtte 
ki magát. Nemzetközi szinten először 1988-ban 
mutatkozott komolyabb társadalmi érdeklődés 
a téma iránt, ami azóta is folyamatosan növek-
szik. Hazánkban 2003-ban kezdődtek el az ezzel 
kapcsolatos átfogó kutatások (ANTAL 2019). Az 
éghajlat változása nagy kihívást jelent modern 
korunk társadalmának mind gazdasági, mind 
pedig környezeti szempontból. Jól mutatja ezt a 
WEF (Világgazdasági Fórum) 2020. évi globá-
lis kockázati jelentése is, mely szerint a második 
legjelentősebb globális kockázat a klímaváltozás 
elleni harc kudarca.

A környezettudatos magatartás és a 
klímaváltozás negatív hatásainak megítélése 
a hallgatók szemszögéből- egy 
fókuszcsoportos kutatás eredményei

A klímaváltozás negatív hatásai a mindennapi életben is egyre hangsúlyosab-
ban érzékelhetőek. Éppen ezért a környezetvédelmi kérdések, a környezettudatos 
magatartás valamint a fogyasztás fenntarthatóvá tétele az egész világot érintő és 
foglalkoztató kérdéskörökké váltak napjainkban.

Jelen kvalitatív kutatás keretein belül három fókuszcsoportos beszélgetést vé-
geztünk a Gazdaságtudományi Karra járó harmadéves hallgatók körében. A részt-
vevők a beszélgetések keretein belül a klímaváltozáshoz és környezetvédelemhez 
való hozzáállásukkal és tapasztalataikkal kapcsolatban számoltak be két nagyobb 
témakör mentén:
 – az éghajlatváltozás mindennapi életre gyakorolt hatásai,
 – turisztikai utazások és fesztivállátogatások során gyakorolt fenntartható magatar-
tás.

A fókuszcsoportos beszélgetés eredményei alapján elmondható, hogy a hallga-
tók számára a mindennapok és a turisztikai célú utazások során is fontos a környe-
zettudatos magatartás és kisebb áldozatok meghozatalára is hajlandóak, főként a 
vásárlási, étkezési és utazási szokásaikat illetően.
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vezet igyekszik felhívni a figyelmet a környezet 
védelmére, valamint a környezetszennyező tevé-
kenységek negatív következményeire. Mindezek 
alapján a fogyasztói társadalom tradicionális szo-
kásai és értékei változóban vannak, egy újfajta, a 
környezeti értékekre jobban odafigyelő közösség 
van kialakulóban. Fontos azonban kiemelni, hogy 
ez egy lassabb szocializációs folyamat, melyet 
sürgetni és erőszakkal meggyorsítani nem lehet 
(MONOSTORI – HŐRICH 2008).

A magyar lakosság általános környezeti at-
titűdje alapvetően pozitív. A felnőtt lakosság öt 
csoportba sorolható a hozzáállást tekintve:

 – „nemtörődöm nagyvárosiak”, 
 – „környezet érzékenyek”, 
 – „távolságtartó érdeklődők”, 
 – „kétkedők”
 – „felelősségvállaló vidékiek” (KONYHA 
2010).

A felnőtt lakosság attitűdjének megismerése 
fontos feladat, hiszen a fiatalok esetében a családi 
háttér meghatározó a későbbi szokások és a kör-
nyezethez való viszonyulás tekintetében (KONY-
HA 2010). A család mellett azonban az iskolai 
nevelés is hatással van a fiatalok véleményének 
és tetteinek alakulására. A környezetvédelemmel 
és a klímaváltozással kapcsolatos oktatás, a tudás 
bővítése és a környezeti attitűd kialakítása a 21. 
századi iskolarendszer nagy kihívása (JÁGER – 
RAUSCH 2021).

A fiatalok környezetvédelmi magatartásának 
vizsgálata sok szempontból fontos. Egyrészt ez a 
korosztály még nem rendelkezik tévesen berög-
zült, nehezen változtatható magatartásmintákkal. 
Másrészt, életkorukból fakadóan hosszabb idő 
áll rendelkezésükre az emberi tevékenységből 
származó negatív hatások mérséklésére. Ezen 
felül pedig a korosztály tagjai könnyen ösztönöz-
hetik egymást a környezettudatos viselkedésre 
(MARJAINÉ SZERÉNYI et al. 2012).

A környezettudatos viselkedést több alkalom-
mal vizsgálták már a fiatal korosztályok körében 
(1. táblázat). Ezek eredményeként elmondható, 
hogy a tanulók alapvetően érdeklődnek a téma 
iránt, azonban nehezen hoznak viselkedésbeli 
áldozatot a fenntarthatóság jegyében.

Jelen kutatás célja, hogy fókuszcsoportos in-
terjúk segítségével mérje fel a Pannon Egyetem 
Gazdaságtudományi Karára járó harmadéves 
hallgatók témával kapcsolatos véleményét és at-
titűdjét, valamint az általuk alkalmazott környe-
zetvédelmi jó gyakorlatokat. Emellett a hallgatók 
turisztikai célú fogyasztásaikkal kapcsolatban is 
beszámolnak arról, hogy mennyire fontosak szá-
mukra a fenntartható és környezettudatos cselek-
vések.

Környezettudatos viselkedés a fiatalok 
körében

A környezeti attitűd a közelebbi és távolabbi 
környezetünkhöz való hozzáállást tükrözi, mely 
lehet pozitív és negatív. Előbbi a környezettel 
való törődéssel és felelősségvállalással, valamint 
a környezetre gyakorolt negatív hatások mini-
malizálásával azonosítható. Utóbbi pedig a ter-
mészettel szemben tanúsított káros viselkedéstől 
a semleges hozzáálláson át egészen a pazarlásig 
tarthat (KONYHA 2011).

A környezet tisztelete és a környezetbarát 
életmód előfeltétele a környezethez való tartozás 
érzése. A természeti környezet átfogó ismerete 
növeli a természeti értékek iránt érzett empátiát 
és elősegíti a környezettudatos viselkedés kiala-
kulását. Azon személyek, akik szorosan kapcso-
latban érzik magukat a természettel, általában 
magasabb fokú aggódást tanúsítanak a környe-
zeti problémákkal szemben. Míg a kevésbé kö-
tődő emberek leginkább azokra a gondokra fó-
kuszálnak, melyek a mindennapjaikat is érintik 
(PISKÓTI 2014).

Az emberek környezethez való viszonya fo-
lyamatosan változik. Ennek legfőbb oka a témá-
val kapcsolatos információk gyorsabb terjedése, 
valamint a fokozott tudományos érdeklődés. 
Ezen felül a környezeti problémák előtérbe kerü-
lése arra készteti az embereket, hogy átgondolják 
a természethez és gazdasághoz fűződő viszonyu-
kat (MONOSTORI – HŐRICH 2008, MÁHR  
et al. 2018).

Az elmúlt évek kutatásai arra utalnak, hogy 
paradigmaváltás indult meg, melyben a gazda-
sági tevékenységeket bizonyos fokú aggodalom 
övezi. A tudományos szakfolyóiratok mellett 
számos környezetvédelemmel foglalkozó szer-



COMITATUS 2022. tél-tavasz

74

1. táblázat: Fiatalok körében végzett kutatások a környezettudatos viselkedéssel és a klímavál-
tozással kapcsolatban 

Table 1: Research on environmental behavior and climate change among young students

Szerző, évszám Vizsgált célcsoport Fontosabb megállapítások

ZSÓKA ET AL. (2011 és 
2012)

egyetemisták (Magyarország) A belső érdeklődés nagymértékben befolyásolja az információszerzést.

MARJAINÉ SZERÉNYI ET 
AL. (2012)

középiskolások, egyetemisták 
(Magyarország)

A környezeti nevelés pozitívan befolyásolja az attitűdöt.

WACHHOLZ – ARTZ – 
CHENE (2014)

egyetemisták (USA)

-Véleményük szerint a klímaváltozást nagymértékben az emberi 
tevékenység okozza.
-Sokan téves információkkal is rendelkeznek a klímaváltozás okaival 
kapcsolatban.

MAHMOUDI – BURKART 
(2016)

egyetemisták
Tudásuk a klímaváltozással kapcsolatban közepesre értékelhető, azonban 
magas fokú érdeklődést mutatnak a téma iránt.

SZŰCS – HÁMORI (2016)
középiskolások, 18-28 évesek 
(Magyarország)

-A kisebb elköteleződés oka a kényelmetlenség és a felelősség áthárí-
tása.
-A fiatalok számára irányt kell mutatni a helyes cselekvés megvalósítá-
sához.

SZEBERÉNYI – VARGA-
NAGY (2017)

középiskolások, egyetemisták 
(Magyarország)

-Véleményük szerint fontos a környezetvédelem.
-A fenntartható magatartásforma egyre inkább természetessé válik a 
fiatalok számára.

CHERDYMOVA ET AL. 
(2018)

egyetemisták (Oroszország)

-A hallgatók hosszú távon és komplex módon tekintenek a környezetvé-
delmi kérdésekre.
-A környezetvédelmet komolyabban vevők jobban kötődnek a termé-
szethez.

VICENTE-MOLINA – 
FERNÁNDEZ-SAINZ 
– IZAGRIRRE-OLAIZOLA 
(2018)

egyetemisták (Spanyolország)
-A nők fogékonyabbak a környezettudatos magatartásra a férfiaknál.
-A környezetvédelemmel foglalkozó kurzusok segítik a hallgatók 
elköteleződését.

DI GUISTO – LAVALLEE – 
YU (2018)

egyetemisták (Tajvan)

-Komoly problémának tartják a klímaváltozást, de csak mérsékelt 
magatartásbeli változások figyelhetőek meg.
-A klímaváltozással kapcsolatos tudás és a magatartásbeli változás 
negatív kapcsoltat feltételez.

NMARNÉ KENDÖL (2019) egyetemisták (Magyarország) A hallgatók tudása és környezettudatos életmódjuk erősítést igényel.

BOSTANCI (2019) egyetemisták (Törökország)
Közepes érdeklődést mutatnak a környezetvédelmi kérdések 
tekintetében.

AHMED – HAQ (2020) egyetemisták (Banglades)
A különböző képzési területeken tanulók másként vélekednek a 
klímaváltozás okairól és mértékéről.

MÉNDEZ-CADENA ET AL. 
(2020)

egyetemisták (Mexikó)
A hallgatók nem rendelkeznek komplex tudással a klímaváltozás negatív 
hatásainak mérséklésével kapcsolatban.

CHENG – GONZALEZ-
RAMIREZ (2020)

egyetemisták (USA)
-Érdeklődést mutatnak a klímaváltozással kapcsolatos témák iránt.
-Alaposan megfontolják, hogy milyen forrásokból tájékozódjanak.

Forrás: saját szerkesztés
Source: editor’s own
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fejlesztést igényel főként a vásárlási szokások és 
az energiahasználat terén.

A klímaváltozás és a környezetvédelem kap-
csán mindenképpen érdemes szót ejteni a klíma-
szorongásról is. A klímaszorongók rendkívüli 
módon kezelik a klímaváltozás negatív hatásait 
és az ebből származó fenyegetést. Az ezzel kap-
csolatos aggályaik pedig a mentális egészségüket 
is veszélyeztetik, hiszen folyamatosan stresszben 
élnek és szoronganak. A klímaszorongással kap-
csolatos aggodalmak a klímavész várható követ-
kezményeihez köthetőek. A klímaszorongás más 
szorongásokhoz hasonló, azonban alapvetően 
nem betegség. A problémát nem maga félelem je-
lenti, így „legyőzéséhez” arra érdemes összpon-
tosítani, hogy a félelem ne nőjön akkorára, hogy 
az megbénítsa a hétköznapi teendők elvégzését 
(HOLLÓ 2021, hugas.met.com).

MARKS és szerzőtársai (2021) nagymintás 
kutatása érdekes eredményeket közölt a világ 16-
25 év közötti fiataljairól ezzel kapcsolatban. A 
vizsgálatok rámutattak, hogy a fiatalok:
 – 59%-a nagyon vagy rendkívüli módon, 84%-a 
pedig közepes módon aggódik a klímaváltozás 
miatt;

 – 50%-a érzi magát szomorúnak, idegesnek, 
mérgesnek, erőtlennek vagy bűnösnek, ha a 
témára gondol;

 – 45%-ának negatívan befolyásolja mindennap-
jait a klímaváltozás iránti aggódás;

 – közel 75%-a félelmetesnek tartja a jövőt;
 – 56%-a szerint az emberiség jövője veszélyben 
van (MARKS et al. 2021).

A megkérdezettek közül sokan úgy látják, 
hogy a kormányok nem reagálnak időben, így az 
emberiség kilátásai nem túl bíztatóak. Sokak sze-
rint pedig a felnőttek és a politikusok elárulták és 
cserben hagyták őket. A kutatás szerzői szerint ott 
a legmagasabb a szorongás szintje, ahol a nem-
zetállamok klímavédelmi politikája gyengébbnek 
számít. (MARKS et al. 2021).

A kutatás módszertana

A kvalitatív kutatás során fókuszcsoportos 
interjúk keretein belül került feltérképezésre a 
hallgatók klímaváltozással kapcsolatos attitűdje, 
valamint az éghajlatváltozás mindennapi életre 
vonatkozó hatásairól alkotott véleménye. A fó-
kuszcsoportos kutatás jó lehetőséget biztosít a 

Az egyetemi hallgatók környezeti tudatossá-
gát vizsgáló kutatások leginkább a fenntartható-
sággal kapcsolatos asszociációkra fókuszálnak. 
Egy közel 6000 hallgató megkérdezésén alapuló 
nemzetközi kutatás szerint az egyetemisták po-
zitívan viszonyulnak a fenntarthatósághoz és azt 
elsősorban a környezetvédelemmel azonosítják. 
A környezettudatos magatartásformák tekinteté-
ben elmondható, hogy a megkérdezettek legin-
kább olyan változásokat iktatnak be az életükbe, 
melyek nem okoznak nagy kellemetlenséget a 
mindennapjainkban (pl. fair trade termék vásár-
lása, szelektív hulladékgyűjtés, vízmegtakarítás, 
tömegközlekedés használata). A fogyasztás csök-
kentését azonban mindössze csak 1%-uk vállalná 
be a fenntarthatóság érdekében, valamint eluta-
sítják a radikális változásokat mind saját, mind 
pedig a társadalom életében (KAGAWA 2007).

ZSÓKA és szerzőtársai (2011 és 2012) kuta-
tásai alapján az egyetemisták számára fontosak a 
környezetvédelmi kérdések. Az információszer-
zés tekintetében pedig elmondható, hogy belső 
érdeklődés jelentős motivációt jelent számuk-
ra. Ezt MARJAINÉ SZERÉNYI és kutatótársai 
(2012) is megerősítették. Mindezek mellett mun-
kájuk szerint az egyetemista diákok erőteljesen 
érzékelik a fogyasztói szokásokban való változás 
szükségességét, valamint tudatosan igyekeznek 
csökkenteni a környezetre gyakorolt káros hatá-
sokat.

SZŰCS és HÁMORI (2016) vizsgálatai rá-
mutattak arra, hogy mind a középiskolások, mind 
a fiatal felnőttek (18-28 év) nyitottak a környe-
zetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban. A közép-
iskolások érdeklődőbbek, azonban kevésbé érzik 
magukat felelősnek és nem éreznek erős moti-
vációt a komolyabb cselekvésre. Ezzel szemben 
az idősebbek nagyobb rálátással rendelkeznek, 
azonban szkeptikusak az egyén szerepének jelen-
tőségével kapcsolatban. A kényelmi szempontok 
mindkét csoportnál meghatározóak voltak, legin-
kább a könnyen és gyorsan kivitelezhető tetteket 
részesítik előnyben a fiatalok (pl. szelektív hulla-
dékgyűjtés).

NMARNÉ KENDÖL (2019) szerint a kör-
nyezetvédelmet tanult hallgatók alapvetően 
jobban odafigyelnek a környezet védelmére és 
tudatosabban élnek, azonban az ő életmódjuk is 
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csapó erős, hóviharok (USA, Egyiptom) és egyéb 
természeti katasztrófák esete. 

A fentiek mellett az egyik csoport kiemelte 
az élővilágra gyakorolt negatívumokat is. Felme-
rült az erdőirtás, az ipari tevékenységekből eredő 
légszennyezés környezeti ártalmai, a rákos meg-
betegedések számának növekedése, a génmódo-
sított élelmiszerek emberi egészségre gyakorolt 
hatása, a világjárványok megjelenése, az urba-
nizáció következményei (pl. kis területen magas 
népsűrűség és a túlnépesedés problémája), vala-
mint az autók károsanyag-kibocsátása is.

A nemzetközi hallgatók pedig azt is hangsú-
lyozták, hogy mindezen problémák a mezőgazda-
sági tevékenységeket (pl. termelés helyszínét és 
az alkalmazott technológiák gyors változásának 
költségeit) és az élelmiszerek árát is negatívan 
befolyásolják, ezzel pedig további nehézséget 
okoznak a jövőben.

Ezt követően a résztvevők beszámoltak arról, 
hogy ők személyesen milyen módon igyekeznek 
tenni a környezetvédelemért a hétköznapokban. 
Alapvető dolog volt a szemét összegyűjtése, a 
szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosított 
csomagolású termékek előnyben részesítése, va-
lamint a vásárláskor kapható műanyag szatyrok 
mellőzése. Emellett szinte minden fókuszcso-
portban felmerült a pazarlás visszaszorításának 
kérdése, majdnem minden résztvevő említett 
ezzel kapcsolatban saját példát is. Ilyenek voltak 
többek között, hogy nem kérnek szívószálat az 
italokhoz, saját kulacsot használnak a PET palac-
kok helyett, többször felhasználható zacskóban 
vásárolnak zöldséget, gyümölcsöt és pékárut, 
igyekeznek csak annyi élelmiszert venni, ameny-
nyit ténylegesen megvesznek, kerülik a felesle-
ges holmik felhalmozását és odafigyelnek a víz-
felhasználásra tisztálkodáskor.

Ezen felül saját bevallásuk szerint törekednek 
arra, hogy kevesebb húst, szezonális zöldségeket 
és gyümölcsöket fogyasszanak és amennyiben te-
hetik, helyi termelők termékeit választják a hiper-
marketekben kapható alternatívák helyett. Sokan 
közülük gyalogosan vagy tömegközlekedéssel 
járnak iskolába és szórakozni is, de a ruházkodás 
terén is gyakran választják a fenntartható forrás-
ból származó darabokat.

résztvevők gesztusainak és hozzáállásának meg-
figyelésére, azonban mivel ez valahol félúton 
helyezkedik el az interjú és megfigyelés között, 
konkrét kutatási kérdések megválaszolására is tö-
kéletesen alkalmas (HÉRA – LIGETI 2006).

Összesen három fókuszcsoportos beszélgetést 
végeztük a Pannon Egyetemen 5. félévükben 
járó, nappali tagozatos hallgatók körében. Az 
első két fókuszcsoportot 4-4 magyar hallgató, a 
harmadikat pedig 4 külföldi alkotta.

A kutatás kezdetén az alábbi kutatási kérdése-
ket állítottuk fel:
 – K1: Mennyire tartják meghatározó problémá-
nak a klímaváltozást a hallgatók a mindennap-
jaikban?

 – K2: Mekkora áldozatot képesek hozni a hall-
gatók a környezettudatos viselkedés jegyében?

 – K3: Mennyire fontos számukra a környezetvé-
delem a turisztikai célú fogyasztásaik során?

A fókuszcsoportos beszélgetés során a ku-
tatási kérdésekhez szorosan kapcsolódó, a szak-
irodalmi összefoglalásban bemutatott kutatások 
eredményeihez köthető témákról beszélgettünk.

A fókuszcsoportos interjúk eredménye

A fókuszcsoportos interjúk során a hallgatók 
elsőként arról számoltak be, hogy milyen nagy 
problémának tartják a klímaváltozást, illetve, 
hogy mennyire tapasztalják annak negatív hatá-
sait a mindennapjaikban. Mindhárom fókuszcso-
port azonos véleményen volt a témában, hiszen 
a klímaváltozás az összes résztvevő szerint nagy 
problémát jelent napjainkban. Az egyik csoport 
tagjai szerint azonban ennek ellenére „sem vesz-
szük elég komolyan” a problémát és az intő jele-
ket, így a „helyzet várhatóan csak egyre rosszabb 
lesz a jövőben”. Mindössze egy külföldi hallgató 
látta úgy, hogy a napjainkban a klímaváltozás 
még csupán elenyésző hatást gyakorol az embe-
rek életére.

A beszélgetések során az általuk tapasztaltak 
közül a hallgatók elsőként az extrém időjárási kö-
rülményeket említették. Szóba került a négy év-
szak összemosódása, a globális felmelegedés és a 
hőhullámok, a Balaton vízszintjének csökkenése, 
a levegő minőségének romlása, az ivóvízkészle-
tek csökkenése, valamint a szokatlan helyeken le-
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származó káros hatásokat. A nemzetközi hallga-
tók szerint a top-down, vagyis a felülről lefelé 
irányuló kezdeményezések a leghatékonyabbak 
e tekintetben. 

Továbbá az is elhangzott, hogy a közössé-
gi média és a környezetvédelemmel foglalkozó 
nemzetközi szervezetek (pl. WWF) hiteles infor-
mációk közvetítésével szintén sokat tudnak ten-
ni azért, hogy a helyzet jobbra forduljon. Abban 
ugyanakkor mindenki egyetértett, hogy egyénileg 
is fenntartható és környezetbarát életmódot kell 
folytatni azért, hogy értékeinket megőrizzük a 
jövő generációi számára.

A témával kapcsolatban a magyar hallga-
tók részéről az is elhangzott, hogy fontos lenne 
a fenntarthatóság és a környezetvédelem kér-
déseit az oktatásban is hangsúlyosabban szere-
peltetni, mert szerintük, aki ilyen szemléletben 
nő fel, annak természetesek a korábban említett 
tevékenységek. Mindazonáltal a magyar hallga-
tók elégedettek az egyetem és a szak által kínált 
tárgyakkal, mert sok órán beszélgetnek ezekről a 
kérdésekről.

A hallgatók szerint a náluk fiatalabb korosz-
tály (14-15 évesek) nagyobb hangsúlyt tulajdonít 
ezeknek a kérdések, mint ők. Ennek okát az okta-
tásban látják, hiszen tapasztalataik alapján ezekre 
a kérdésekre a mai középiskolások figyelmét már 
jobban felhívják.

A beszélgetés második blokkjában a hallga-
tók a turizmus és a fenntarthatóság összefüggése-
iről számoltak be. Ezzel kapcsolatban már jobban 
megoszlott a résztvevők véleménye. A hallgatók 
közel fele kevésbé figyel oda a környezetvéde-
lemre turisztikai célú utazásai és fogyasztásai so-
rán. Sokan arról számoltak be, hogy például egy 
szállodai tartózkodás alatt jobban elengedik ma-
gukat, kevésbe figyelnek oda arra, amit a hétköz-
napokban fontosnak tartanak (pl. kevesebb hús 
fogyasztása, vízfogyasztás csökkentése). Érdekes 
megfigyelés, hogy főként a nemzetközi hallga-
tókból álló csoport számára volt különösen fon-
tos az utazások során a környezetbarát viselke-
dés. Egyikük azt is említette, hogy „mivel város 
és a természet, ahol az időnket eltöltjük, egyben a 
vendéglátónk is, mindenképp tisztelnünk kell azt”. 
Egy másik külföldi hallgató pedig azt is kiemelte, 
hogy ő kifejezetten kerüli a túlzsúfolt látnivalókat 
és városokat. Ezzel összhangban harmadik társuk 

Környezetvédelmi jó gyakorlatnak tartják a 
napelemek használatát, a komposztálást, a szezo-
nális zöldségek és gyümölcsök saját maguk általi 
megtermelését, azonban sokuknak erre nincs le-
hetősége.

Azzal kapcsolatban, hogy mekkora áldozatot 
lennének képesek hozni anyagilag azért, hogy 
környezetbarátabb termékeket vásároljanak, 
egységes volt a csoportok véleménye. Nagyjá-
ból 10-15%-kal költenének többet fenntartható 
alternatívákra. Az is elhangzott azonban, hogy 
az ilyen kérdésekben nem is feltétlenül a környe-
zetvédelem a fő szempont, inkább azért költenek 
többet például helyi termelőktől származó élelmi-
szerekre, mert ezeket magasabb minőségűnek és 
egészségesebbnek gondolják. A magyar hallgatók 
közül sokan azt is kiemelték, hogy nem mindenki 
engedheti meg magának a drágább termék meg-
vásárlását, de szerencsére a multik kínálatában 
már egyre több méltányos kereskedelemből szár-
mazó és bio termék található meg kedvező áron.

Arra vonatkozóan is kaptak kérdést, hogy 
milyen forrásból tájékozódnak a környezetvéde-
lemmel, a fenntartható életmóddal és az éghaj-
latváltozással kapcsolatban. A hallgatók a kö-
zösségi médiában tevékenykedő influenszereket 
(pl. Kulcsár Edina és Csuti) és különböző tema-
tikus weboldalakat (pl. Tebe, WWF, European 
Environmental Agency, YES Europe, nemzetálla-
mok környezetvédelemmel foglalkozó aloldalai), 
illetve néhány konkrét cég megjelenéseit (pl. 
IKEA) említettek ezzel kapcsolatban.

Ezt követően arra kértük őket, hogy egy 1-10-
ig tartó skálán (1=egyáltalán nem szorongok, 
10= teljes mértékben szorongok) értékeljék saját 
klímaszorongásukat. Ezt mindegyik csoportban 
átlagos 5 és 6 közé tették a résztvevők. Egyéni 
szinten a legalacsonyabb érték 4, a legmagasabb 
pedig 7 volt. Ezek a szélsőségek a nemzetközi 
hallgatókból álló csoportból érkeztek, a magyar 
hallgatók véleménye egységesebb képet mutatott.

A hallgatók véleménye szerint a környezetvé-
delem és az ehhez köthető negatív hatások elleni 
küzdelem közös ügy, a magánszemélyek, a nem-
zetállamok vezetői és a cégek mindannyian fele-
lősek a helyzet alakulásért. A résztvevők több-
sége úgy gondolta, hogy erőteljesebb fellépés a 
kormányoktól várható, ők tudják ugyanis igazán 
kontrollálni a vállalkozások tevékenységéből 
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A fesztiválok és egyéb rendezvények kapcsán 
a legnagyobb problémát a talajszennyezéssel, a 
zajszennyezéssel, a túlzott áramfogyasztással, a 
tereprendezéssel (pl. fakivágások, betonos plac-
cok létrehozása, termőföldek parkolóvá alakítá-
sa) és a megnövekedett forgalommal és látogató-
számmal kapcsolatban azonosították.

Érdekesség továbbá, hogy míg a hall-
gatók a hétköznapok során érdeklődnek a 
környezetvédelmi praktikák iránt, addig 
fesztivállátogatásaik környezetterhelésével nem 
igazán voltak tisztában. Elmondásuk szerint ezzel 
kapcsolatban jellemzően nem informálódnak, a 
meglátogatni kívánt fesztivál kiválasztása során 
nem tájékozódnak előzetesen annak fenntart-
hatósági törekvéseiről. Ott tartózkodásuk során 
pedig a tömegközlekedés és a közös transzfer 
használata mellett ők maguk is keveset tesznek a 
fenntarthatóság érdekében, szinte csak a repohár 
igénybevételét, valamint a nyomtatott szóróanya-
gok használatának elkerülését említették.

A fesztiválok esetén jó gyakorlatként a 
személetformáló előadásokat és a szívószál men-
tességét, illetve a több szemétgyűjtő konténer ki-
helyezését említették.

elmondta, hogy ő igyekszik a holtszezonra idő-
zíteni utazásait, hogy ezzel is kisebb legyen a 
desztináció terheltsége.

A hallgatók egyébként alapvetően ilyenkor is 
odafigyelnek arra, hogy ne szemeteljenek és ha 
lehetőségük van rá, szelektíven gyűjtik a hulladé-
kot. Örömmel fogadják, ha a szállodák energia-
takarékos eszközöket szerelnek a szobákba (pl. 
csaptelepek, izzók), valamint ha szóróanyagok és 
matricák hívják fel a figyelmüket a környezetvé-
delemre.

A szállodaipar kapcsán jó gyakorlatként emlí-
tették azt, ha a megmaradt élelmiszert rászorulók-
nak vagy helyi gazdáknak adják, de a környezet-
barát tisztítószerek használatát is dicséretesnek 
gondolták. 

Többen említették, hogy amennyiben a 
meglátogatni kívánt rendezvény vagy szálloda 
megközelíthető tömegközlekedéssel, előfordul, 
hogy azt választják autózás helyett. A telekocsi-
zást szintén jó alternatívának találják, bár a részt-
vevők közül még senki nem ment így nyaralni 
vagy fesztiválozni. A fesztiválok esetén szívesen 
élnek a pályaudvarokról történő transzfer lehető-
ségével.

1. ábra: A hallgatók által alkalmazott környezettudatos magatartás elemei 
Figure 1: Elements of the university students’ environmentally conscious behavior

Forrás: saját szerkesztés
Source: editor’s own
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A magyar és a külföldi hallgatók véleménye 
kevés ponton tért el egymástól. A külföldi csoport 
tagjainak véleménye jobban különbözött egymás-
tól a klímaváltozás fontosságát illetően, mint a 
magyar hallgatói csoportokban, azonban a hall-
gatók által alkalmazott magatartásformák közel 
azonosak voltak. A nemzetközi hallgatók némileg 
komplexebben közelítették meg a klímaváltozás 
negatív hatásait és turisztikai célú utazásaik so-
rán is fontosabbnak tartották a környezettudatos 
viselkedést, mint a magyar hallgatók.

KÁNTOR SZILVIA –  
NEUMANNÉ VIRÁG ILDIKÓ

Abstract

Students’ environmentally conscious 
behaviour and the perceptions of negative 
impacts of climate change - results of a focus 
group research

The negative impacts of climate change are 
becoming more pronounced in everyday life. 
This is why environmental issues and sustainable 
behaviour and consumption have become a 
global issue today.

Within the framework of the present 
qualitative research, we conducted three focus 
group discussions among third-year students 
in the Faculty of Economics. As part of the 
discussions, participants reported on their 
attitudes and experiences on climate change and 
the environment along three major topics:

the effects of climate change on everyday life,
sustainable behaviour during tourist trips and 

festival visits,
Based on the results of the focus group 

discussion, it can be said that environmentally 
conscious behavior is important for students in 
their everyday and tourist trips and they are also 
willing to make small sacrifices, especially in 
terms of their shopping, travel and eating habits.

Keywords: climate change, environmentally 
conscious behaviour, students

Összefoglalás

A kutatás során azonosításra kerültek a hall-
gatók éghajlatváltozáshoz és környezetvédelem-
hez kapcsolódó attitűdjei, valamint a turisztikai 
célú fogyasztások során alkalmazott jó gyakorla-
tai. 

A kutatás eredményei összhangban vannak 
a szakirodalomelemzés főbb megállapításaival, 
miszerint a hallgatók alapvetően nyitottak és 
szívesen informálódnak a témával kapcsolatban, 
azonban csak kisebb áldozatokat hajlandóak 
meghozni a környezetvédelem érdekében, mind a 
hétköznapok, mind pedig utazásaik során.

A fókuszcsoportos interjúk alapján elmond-
ható, hogy a kutatásban részt vevő magyar és 
nemzetközi hallgatók szerint a klímaváltozás egy 
olyan probléma, melynek hatásai már mindenki 
által érzékelhetőek. A negatív következmények 
mérséklése érdekében pedig a magánszemélyek-
nek, a kormányoknak és az üzleti élet szereplő-
inek is tennie kell. A hallgatók által alkalmazott 
környezettudatos magatartás elemeit az 1. ábra 
mutatja be. (Lásd az előző oldalon!)

A hallgatók szívesen tájékozódnak a témáról, 
a mindennapok során azonban leginkább a szá-
mukra kisebb lemondással járó cselekedeteket 
valósítják meg a környezetvédelem jegyében. A 
nemzetközi hallgatók többsége valamivel fonto-
sabbnak értékelte ezt a kérdést, de a hétközna-
pokban ők is a kényelmesebb tetteket részesítik 
előnyben. Ezek a szelektív hulladékgyűjtés, a 
környezetbarát csomagoló anyagok és zacskók 
használata, a víz- és húsfogyasztás mérséklése 
és a saját kulacs használata. A hallgatók saját klí-
maszorongásukat közepesre értékelték: aggódnak 
ugyan a probléma miatt, de nem ez tölti ki min-
dennapjaikat.

Az utazások és turisztikai fogyasztás során 
jobban megoszlottak a vélemények, a nemzet-
közi hallgatók mutattak nagyobb odafigyelést a 
turizmus esetén. A magyar hallgatók közül töb-
ben is hajlamosak kevésbé odafigyelni a környe-
zettudatos magatartásra, azonban a szelektív hul-
ladékgyűjtés és saját kulacs/ repohár használata 
ilyenkor is fontos. Örömmel fogadják és igye-
keznek követni továbbá azokat a javaslatokat is, 
melyeket a szállodák vagy a fesztiválok tesznek 
számukra a környezetvédelem jegyében.
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fakadóan – rendkívül összetett módon közelíthe-
tő meg. Sokrétűsége, szerteágazó jellemvonásai 
rámutatnak arra, hogy önmagában nem létezik át-
fogó és letisztult keret a definíció komplexitásá-
nak pontos és általános érvényű leképezésére. Az 
erre a tudományterületre irányuló vizsgálati ered-
mények áttekintése alapján azt a következtetést 
vonja le JABAREEN (2008), hogy a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos értelmezések sok esetben 
homályosak, hiányoznak a tudományos munkák-
ból az operatív meghatározások, a szerzők nem 
jutnak konszenzusra abban a tekintetben, hogy 
valójában eleve mit és pontosan hogyan is kell 
fenntartani. Többek között ennek hatására (is) a 
fenntartható fejlődés meglehetősen vitatott témá-
vá vált a témával foglalkozó szakirodalomban, 
mivel többdimenziós eredetét nem feltétlenül le-
het egyszerű megoldások segítségével jól kezelni 
(KADLUBEK 2015). BEATLEY és MANNING 
(1998) alapján a fenntarthatóság alapvetően jó 
dolgot jelent, amely koncepció e helytállóságtól 
függetlenül folyamatos ki- és átdolgozást, újra-
fogalmazást igényel. ANDREWS (1997) mellett 
munkásságukban ők is kitérnek a kifejezés ho-
mályosságára, amely lehetővé teszi a különböző 
társadalmi csoportok számára, hogy eltérő hely-
zetben, eltérő értelemben használják azt.

A fenntartható fejlődés fogalmának tisztázá-
sára a kutatók számtalan kísérletet tettek. Vizs-
gálva a fenntartható fejlődést és a fenntartható-
ság kérdéskörét, felmerül az az alapvető kérdés 
– csatlakozva ezzel a már említett JABAREEN-
féle (2008) kérdésfelvetéséhez – miszerint ponto-
san mit is kell fenntartanunk? DALY (2002) két 
válaszban is megfogalmazza gondolatait: első-
ként fenn kell tartani a hasznosságot, mely az új 
generációk előretörésével sem csökkenthet. Má-
sodsorban tevékenységünkkel nem veszélyeztet-
hetjük a természet működőképességét, tulajdon-
képpen ezzel a fizikai teljesítményt tartjuk fent. 
Mint kifejezésre, Lester R. BROWN munkássá-
gában találhatunk először utalást (BUILDING 

A fenntartható fejlődés témaköré-
ben zajló, legújabb nézőpontot képvi-
selő, számos ágazatot felölelő, szakpo-
litikai szempontból is releváns tudo-
mányos kutatásoknak kiemelkedően 
fontos szerepe van a helyi, nemzeti 
és globális fenntarthatóság megköze-
lítése szempontjából. A tématerület 
tudományos eredményeinek megha-
tározó szerepe van abban, hogy az 
elsőként elméleti, majd később gya-
korlati jelentőséggel is bíró vívmá-
nyok széles látókört biztosítva segít-
sék a nemzeti kormányokat a jövőre 
vonatkozó döntések meghozatalában, 
valamint a magánszektor képviselőit 
felelősen támogassák a fenntartható 
fejlődés megvalósításának ígéretét bi-
zonyítottan hordozó új technológiák 
adaptálásában. A tanulmány célja, 
hogy keresztmetszeti bibliometriai 
módszer alkalmazásával azonosításra 
kerüljenek a nemzetközi tudományos 
közönség fenntartható fejlődési célok 
megvalósításával összefüggő kutatási 
tevékenységének főbb ismérvei, 
valamint a tématerület tudományos 
eredményeinek disszeminációjával 
kapcsolatos jellegzetességek és jól 
azonosítható trendek.

Bevezetés

A fenntartható fejlődés, mint a mindennapi 
(ezen belül köznapi és tudományos) életünket 
befolyásoló fogalom és koncepció – jellegéből 

A fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatos 
tudományos publikációk keresztmetszeti 
bibliometriai elemzése
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sával valósulhat meg és kizárólag minőségi, tudo-
mányos hálózati együttműködésre alapozódhat. A 
tanulmány elsődleges célja, hogy keresztmetszeti 
bibliometriai módszer segítségével detektálja a 
nemzetközi tudományos közösség fenntartha-
tó fejlődési célok megvalósításával összefüggő 
kutatási tevékenységének főbb jellemvonásait, 
valamint rávilágítson a tématerület tudományos 
eredményeinek disszeminációjával kapcsolatos 
jellegzetességekre.

Irodalmi áttekintés

Megvizsgálva a fenntarthatóság, fenntart-
ható fejlődés fogalmának tisztázására tett törek-
véseket, arra a következtetésre jutottunk, hogy 
egy rendkívül ambiciózus, széles körű és hosszú 
távra visszanyúló koncepció létezik a kérdéskör 
kapcsán a vonatkozó szakirodalomban. Egyér-
telműen érzékelhető, hogy a Brundtland Bizott-
ság definíciója valóban egyfajta alapkőletételnek 
számított a fenntartható fejlődés megfogalmazá-
sában és az ezután következő szerzők, kutatók is 
nagyrészt erre alapozva írták le meghatározásai-
kat saját megközelítéseikben. Az 1972-es év után 
a fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében 
egyfajta multilaterális együttműködési folyamat 
indult el nemzetközi színtéren. Nincs kétség 
afelől, hogy a Brundtland Bizottság minden te-
kintetben maradandót alkotott, ugyanis ennek a 
folyamatnak a hatásaként a fenntartható fejlő-
dés rövidesen beépült a mainstream politikákba 
és a különböző nemzetközi ügyekbe egyaránt 
(MEADOWCROFT 1997). Az Agenda 21 és a 
Riói Nyilatkozat másfajta szemléletben alkotott 
maradandót, ugyanis ez a koncepció az Európai 
Uniós tagállamok és más országok számára az 
önálló fenntartható fejlődési stratégiáik kiinduló-
pontját jelentette (ENDL – SEDLACKO 2012). 
Az újdonsült politikák az országszintű stratégiák 
2002 végéig történő bevezetésére adtak ajánlást 
és ezzel nem csak a célokat és célkitűzéseket 
igyekeztek megfogalmazni, hanem az előrehala-
dás nyomonkövetésére szolgáló rendszer és a mu-
tatószámkészletek létrehozását is szorgalmazták. 
Az összehangolt helyi, nemzeti, regionális és glo-
bális erőfeszítéseknek köszönhetően a Millenniu-
mi Fejlesztési Célok (Millennium Development 
Goals – MDGs) milliók életét mentették meg és 

A SUSTAINABLE SOCIETY), melyben a ter-
mészeti erőforrások hasznosítását és a népesség 
növekedését kapcsolta össze olyan módon, hogy 
az a legkevésbé legyen károsító a természeti kör-
nyezet állapotára mennyiségi és minőségi szem-
pontokat is figyelembe véve (BROWN 1982). 
BEČIĆ et al. (2012) kutatásukban száznál is több 
fenntartható fejlődéssel, fenntarthatósággal kap-
csolatos definíciót azonosítottak, melyek közül 
a legismertebb a Brundtland Bizottság (WCED 
1987) fogalma. A magyar szerzők, mint BÁNDI 
(2013) és GYULAI (2008) ökológiai vonatkozá-
sú fenntartható fejlődési definíciókra hivatkoznak 
első sorban. HAJNAL (2006) is ezt a vonatkozást 
követi, munkásságában R. COSTANZA kon-
cepcióját említi, melyben fenntarthatónak azt az 
állapotot nevezi, amely biztosítani tudja az öko-
szisztémák minimális követelményeit arra vonat-
kozóan, hogy azok mind rugalmasabbak és stabi-
labbak legyenek.

A fenntartható fejlődéshez kapcsolódó ese-
mények hatására eljutunk a mai nap is érvény-
ben lévő keretstratégiáig, mely a Transforming 
Our World: The 2030 Agenda for Sustainable 
Development programja alatt fut. Kutatásunk 
hátterét is ez a kiforrott rendszer biztosítja, ezen 
belül is a stratégia szerves részének minősülő 
fenntartható fejlődési célok képezik tanulmá-
nyunk elvi keretrendszerét (SDGs – Sustainable 
Development Goals). Tanulmányunk célja, hogy 
a fenntartható fejlődési célok témakörében zaj-
ló, legújabb nézőpontot képviselő, szakpolitikai 
szempontból is releváns tudományos kutatáso-
kat és az ezek alapján született tanulmányokat 
részletesen elemezzük bibliometriai szempontok 
alapján. Ennek főbb oka, hogy e tudományos 
tématerület kutatási eredményei kiemelkedő sze-
reppel bírnak az elsőként elméleti, majd később 
gyakorlati jelentőséggel is rendelkező vívmányok 
gyakorlati adaptálásában. Nem mellékes, hogy e 
tanulmányok köztudottan széles látókört biz-
tosítva segítik a nemzeti kormányokat a jövőre 
vonatkozó döntések meghozatalában és a magán-
szektor mérvadó képviselőit felelősen támogatják 
a fenntartható fejlődés megvalósításának ígéretét 
bizonyítottan hordozó új technológiák átvételé-
ben. A fentiekből következik, hogy a fenntartható 
fejlődési célok globális szintű megvalósítása je-
lentős nemzetközi kutatói kapacitások támogatá-
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törekedjenek – természetesen képességeik, igé-
nyeik és elvárásaik figyelembevételével – olyan 
módon, hogy mindeközben a dinamikusan válto-
zó világ által támasztott kihívásoknak kell meg-
felelniük (SZOPIK-DEPCZYŃSKA et al. 2018). 
A keretprogram céljait és célkitűzéseit 2015 és 
2030 között kell megvalósítani a rendelkezésre 
álló 15 éves időtávon belül a 2016. márciusában 
kidolgozásra került ENSZ Statisztikai Bizott-
ságának mutatószámkészletének megfeleltetve 
(WEITZ et al. 2018). A nevesített célok minden 
esetben ambiciózus lépést jelentenek a fenntart-
ható fejlődés megvalósítása felé. A kapcsolódó 
indikátorrendszer és felülvizsgálati követelmény 
segítségével sokkal szélesebb képet kaphatunk 
az elért eredményekről. A fenntartható fejlődé-
si célokkal összefüggő kutatások alapján azt a 
következtetést tudjuk levonni, hogy az SDGk 
számtalan tanulmány központi témakörét bizto-
sítják. Bizonyos esetekben a szerző(k) egy-egy 
fejlesztési cél vizsgálatát vették górcső alá, má-
sok összességében vonták le következtetéseiket a 
tématerület kapcsán, mint DÖRGŐ et al. (2018) 
vagy SEBESTYÉN et al. (2019), akik szövegbá-
nyászat segítségével elemezték a kérdéskört.

Anyag és módszer

A tudománymetria területe az 1960-as évek, 
majd az ezredforduló óta még dinamikusabb 
fejlődésen ment keresztül, ugyanis az elmúlt 
évtizedek során a különböző célszoftverek és 
adatbázisok evolúciója jelentősen hozzájárult a 
tudományos világ folyamatainak elemzéséhez. 
A 21. századtól kezdve a kutatók számára széles 
körű, jól kvalifikált és a publikációk rendszere-
zett tárolását kiválóan megvalósító adatbázisok, 
programok állnak rendelkezésre. Mindezek ha-
tására a bibliometria és a tudománymetria tudo-
mányterülete robbanásszerű fejlődésnek indult. A 
bibliometria olyan tudományos elemző módszer, 
amely a statisztika széles eszközrendszerének 
segítségével, annak módszereivel elemzi és vizs-
gálja a hazai és nemzetközi publikációk, tanulmá-
nyok, könyvek és egyéb tudományos írások sorát.

A bibliometriai témájú kutatásoknak és térké-
pezéseknek alapvetően két aspektusát különböz-
tetjük meg. A bibliometriai térképek szerkesztése 
kapcsán a hasonlósági mértékek hatását vizsgálják 

eredményeztek jobb életkörülményeket (UNI-
TED NATIONS 2015). Sikerként könyvelhetjük 
el, hogy az ezredforduló évének szeptemberében 
az ENSZ elfogadta az MDG-ket 189 tagállam 
aláírásával. Hangzatosan a világ egyik legna-
gyobb ígéretének nevezett programja, amelyen 
keresztül a fejlett államok a GDP-jük 0,7%-t a 
fejlődő országoknak ajánlják, jellegében, végre-
hajtásában, finanszírozásában addig egyedülálló 
stratégiaként szerepelt (HULME 2009).

Mindezek bemutatása után pedig elérkezünk 
a mai nap is érvényben lévő, Agenda 2030 – a 
fenntartható fejlődésért programhoz, mely fordu-
lópontot jelenthet az emberiség történelmében. 
Az ENSZ 2012-es Rio+20 konferenciáján az 
ENSZ tagállamok megállapodtak abban, hogy az 
MDGk elérésén túl meghatározzák a fenntartható 
fejlődés új, egyetemes, minden nemzetre kiterje-
dő céljait (GRIGGS et al. 2014). A 2015-ös év 
szeptemberében az ENSZ soron következő ülé-
sén a világ vezetői elfogadták az Agenda 2030 
keretprogramot (A/RES/70/1 állásfoglalás) és a 
hozzá szerves módon kapcsolódó 17 fenntartható 
fejlődési célt, valamint 169 célkitűzést a 2030-ig 
tartó időszakra (WALSH et al. 2020). A célkitű-
zés: a működési táv végéig, 2030-ig gazdaságilag 
virágzó, társadalmilag befogadó, környezeti 
szempontból fenntartható és jól kezelhető világot 
kell létrehozni. VASQUEZ-BRUST et al. (2020) 
azt hangsúlyozza, hogy az SDGk központi eleme 
annak megértése, hogy egyetlen szereplő sem 
képes teljesen mértékben és önállóan megvaló-
sítani a fenntarthatóságot, ahhoz mindennemű 
együttműködés, nemzetközi, globális összefogás 
szükséges. 2021. októberében került sor az ENSZ 
26. klímacsúcsára Glasgowban, amelynek kereté-
ben előrelépés mutatkozott a klímaváltozás elleni 
harcban. A fosszilis energiahordozók kivezetését 
támogatták a résztvevő tagállamok, ugyanakkor 
a fejlődő országoknak nem sikerült elérni, hogy 
a keletkezett károkért, természetbeni és anyagi 
veszteségekért külön finanszírozás kerüljön meg-
állapításra. Ezen kívül az országok a konferencián 
tett nyilatkozatukban rögzítették, hogy egy éven 
belül meg kell újítaniuk saját országaik korábbi 
klímavállalásait (UNITED NATIONS 2021).

A fenntartható fejlődést az Agenda 2030 
tekintetében úgy kell értelmezni, hogy a társa-
dalmak innovatív gazdaság létrehozására kell 
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A keresési stratégiánk alapját a Dimension 
adatbázisából (www.dimensions.ai) a 2015 és 
2021 közötti időszakra vonatkozó olyan doku-
mentumok képezik, amelyekben a „sustainable 
development goals” szóösszetétel szerepel. A 
dokumentumkeresést folyóiratcikkekre (tanul-
mányokra) és a közgazdaság tudományterületére 
korlátoztuk, ugyanakkor nyelvi szűrőfeltételt 
nem alkalmaztunk. A találati sorrendet a citációk 
(idézések) száma adta. A lekérdezési folyamat 
során korlátozó tényezőként jelentkezett, hogy 
a VOSviewer program a Dimesions adatbázisán 
kulcsszó keresésre nem alkalmazható, ezen felté-
tel teljesüléséhez a Scopus adatbázisa szükséges, 
amely a kutatás következő irányát körvonalazza. 
A vizsgálat során további nehezítő körülmény 
volt, hogy a kijelölt és vizsgálat alá vont időinter-
vallum alapján kapott adatbázis további rendezé-
se, bármely paraméter alapján történő rendszere-
zése nem volt lehetséges.

Összességében a Dimensions adatbázis a ki-
választott szűrési paraméterek alapján n = 8663 
tanulmányt listázott ki (1. ábra), melyek közül a 
bibliometriai térképek készítéséhez a legtöbbet 
hivatkozott 2.500 találat konkrét elemzésére ke-
rült sor. A találati lista magyar szerző(ke)t nem 
tartalmazott. Évenként összehasonlításban jól 

a kutatók és jellemzően térképezési technikákkal 
kísérleteznek (VAN ECK – WALTMANN 2009). 
A bibliometriai térképek grafikus ábrázolása lé-
nyegesen kevesebb figyelmet kap, bár néhány 
kutató, így SKUPIN (2004) kimerítően tanulmá-
nyozza az ábrázolással kapcsolatos kérdéseket is. 
Tanulmányunkban a fenntartható fejlődési célo-
kat bibliometriai térképeken keresztül vizsgáljuk 
három nézőpont tekintetben, így az országok, a 
szerzők és az intézmények közötti hivatkozások 
vonatkozásában kerülnek elemzésre az ismert 
fenntarthatósági célok. A VOSviewer program a 
lekérdezések során kapott adathalmaz alapján ge-
nerált térképek segítségével különböző módokon 
képes megjelentetni a kapcsolatokat, melyek egy-
egy önálló és kiemelt aspektust hangsúlyoznak. 
Jelen kutatást azzal a céllal végeztük, hogy meg-
világítsuk a kutatók hozzájárulását az SDGk-kel 
kapcsolatos szakirodalomhoz és felmérjük a cé-
lokkal összefüggésbe hozható tudományos publi-
kációk kutatási volumenét, kutatási tendenciáit a 
témával foglalkozó tanulmányok megjelenésétől 
(2015) egészen a napjainkig (2021). Tanulmá-
nyunk a legtöbb citációval rendelkező szerzőket, 
intézményeket és azokra az országokat releválja, 
melyek azonos tulajdonságokon alapuló klaszter-
ben helyezkednek el.

1. ábra: A közgazdasági tudományterületre kapott eredmények száma (2015-2021) a 
„sustainable development goals” kifejezésre végzett keresés alapján 

Figure 1: Number of results (2015-2021) for the discipline of economics based on a search for 
"sustainable development goals"

Forrás: a szerzők saját szerkesztése a Dimensions adatbázisa alapján
Source: author’s own editing based on the Dimensions database
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Economics (n=166; 1,91%) multidiszciplináris 
folyóiratok vezetik a rangsort. 

A találati lista alapján a tíz legaktívabb folyó-
irat közül nyolc európai székhelyű, kettő pedig az 
Amerikai Egyesült Államokhoz köthető. Ezeket a 
folyóiratokat az 1. táblázat foglalja össze, amely-
ben bemutatásra kerül számos jellemző mellett a 
szerializáció, azaz, hogy a folyóiratok a Scimago 
Journal rangsora alapján milyen besorolással ren-
delkeznek, tehát melyik quartilisbe tartoznak, ille-
tőleg a nyilvános elérés (Open Access) jellemzői is.

A szervezetek vagy intézmények (egyetemek, 
kutatóközpontok) hivatkozásalapú elemzése azt 
mutatta, hogy a fenntartható fejlődési célokkal 
foglalkozó, közgazdaságtudományi területen 
végzett tudományos kutatásokat jellemzően euró-
pai egyetemek vezetik, bár az első tíz helyezett 
közé bekerült egy-egy ausztrál, dél-afrikai és 

azonosítható, hogy a keresési szűrésnek megfelelő 
tanulmányok száma moderált növekedést mutat. 
A következőkben ezen találati összefüggések 
elemzésére kerül sor.

Kutatási eredmények

A Dimensions adatbázisából kigyűjtött tanul-
mányokat a fenntartható fejlődési célok szóössze-
tétel tekintetében elemeztük. A visszakeresett do-
kumentumok különböző szakterületekhez tartozó 
folyóiratokban jelentek meg, melyek jellemzően 
az energia/energetika, környezet- és társadalom-
tudományok, közgazdaságtan, ökonometria, ag-
rár- és biológiai tudományok témakörét ölelik fel. 
Az SDGk-hez kapcsolódó publikációk számát 
tekintve a World Development (n=204; 2,35%), 
a PLoS ONE (n=166; 1,91%) és a Ecological 

1. táblázat: A találati lista 10 legaktívabb folyóirata az SDGk alapján (2015-2021) 
Table 1: Top 10 most active journals in the hit list by SDGs (2015-2021)

Forrás: a szerzők saját szerkesztése a Dimensions adatbázisa alapján 
Source: author’s own editing based on the Dimensions database

Rangsor Folyóirat neve
Scimago 
besorolás

Szabad hozzáférés Ország
Publikációk 

száma
A folyóirat szakterülete

1 World Development Q1
korlátozott, csak bizo-
nyos tudományterüle-
tekhez

Egyesült 
Királyság

204
Közgazdaságtan, ökonometria és pénzügyek; 
társadalomtudományok

2 PLoS ONE Q1 van
Amerikai Egye-

sült Államok
166 Multidiszciplináris

3 Ecological Economics Q1 opcionális Hollandia 166
Közgazdaságtan, ökonometria és pénzügyek; 
környezettudományok

4
Sustainable Produc-
tion and Consumption

Q1 opcionális Hollandia 156
Energia; mérnöki tevékenység; környezet-
tudományok

5
Social Indicators 
Research

Q1
korlátozott, csak bizo-
nyos tudományterüle-
tekhez

Hollandia 143
Művészetek és bölcsészettudományok; 
pszichológia; társadalomtudományok

6
Technological 
Forecasting and Social 
Change

Q1 opcionális
Amerikai Egye-

sült Államok
141

Üzlet, menedzsment és számvitel; 
pszichológia

7
The Science of The 
Total Environment

Q1 opcionális Hollandia 139 Környezettudományok

8 Ecosystem Services Q1 opcionális Hollandia 139
Agrár- és biológiai tudományok; környezet- 
és társadalomtudomány

9 Energy Policy Q1 opcionális
Egyesült 
Királyság

134 Energia; környezettudomány

10
E3S Web of Confer-
ences

nincs
korlátozott, csak bizo-
nyos tudományterüle-
tekhez

Franciaország 112
Föld és bolygótudományok; energia; 
környezettudomány
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ben a gazdasági értelemben elmaradottabb régiók 
országai, mint például Törökország, Ghána, Pa-
kisztán és Banglades jelenléte a jellemző, melyek 
tulajdonságaikat tekintve jóval távolabb helyez-
kednek el a klaszterközépponttól és csupán kor-
látozott kapcsolatuk van a térkép közepén lévő 
országokkal, ami viszonylag gyenge nemzetközi 
kutatási együttműködésre utal. Érdemes meg-
jegyezni, hogy ez a klaszter a legtöbb országot 
magában foglaló csoportot jelöli. Hasonló jelle-
gű kapcsolatot lehet felfedezni a Hollandia kö-
zéppontú klaszterben is, ahol például Románia, 
Horvátország, Szlovákia és Etiópia kerültek meg-
lehetősen távol a klasztercentrumtól, tehát ezek 
az országok kevésbé erős kutatási kooperációt 
hajtanak végre más országokkal.

A térkép középpontjában található, egyben 
a legnagyobb csomópontmérettel rendelkező 
országok, mint az USA, Ausztrália, Egyesült 
Királyság, Kína, Németország rendelkeztek a 
legmarkánsabb kutatási kapcsolatokkal más 
országokkal szemben, míg a kis csomóponttal 

amerikai kutatóközpont is. Vezető szerepet tölt be 
az Australian National University (2366 citáció), 
majd a sorban őt követi a Waganingen University 
& Research (2290 citáció) és harmadik helyen 
pedig Macquarie University (1833 citáció) he-
lyezkedik el. E kutatóközpontok klaszterekben 
való elhelyezkedését mutatja a 2. ábra. Ezen ke-
resztül jól azonosíthatók az egyes klaszterközép-
pontok, melyek szemléletesen összekapcsolják 
a csoportokat képező, azonos vagy hasonló 
tulajdonságokkal rendelkező klasztertagokat.

Nemzetközi kutatási együttműködés detektál-
ható azon országok között, melyek egy klaszteren, 
azaz egy homogén csoporton belül helyezkednek 
el. A klaszterezés során a módszer szabályai sze-
rint alakítottuk ki a klaszterek elhelyezkedését, 
ugyanis egy klaszterben legalább 3-4 ország kell, 
hogy helyet kapjon a megfelelő értelmezhetőség 
miatt. Az adatok alapján kirajzolt térkép többféle 
szempont alapján is magyarázható. Ha klaszterek 
szerint vizsgáljuk őket, akkor elmondható, hogy 
a piros színnel jelölt, Kína középpontú klaszter-

2. ábra: Az egyetemek, kutatóközpontok elhelyezkedése a klaszterekben az SDGk-re kapott 
találatok alapján (2015-2021) 

Figure 2: Location of universities and research centres in clusters based on the results of the 
SDGs (2015-2021)

Forrás: a szerzők saját szerkesztése a Dimensions adatbázisa alapján VOSviewer segítségével 
Source: author’s own editing based on Dimensions database with the help of VOSviewer
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vizsgálatba bevont tanulmányok szerzői közötti 
citációk alakulása is igen változatos. 

Az adatbázis létrehozása és elemzése, vala-
mint a térkép megjelenítése után egyértelműen 
kirajzolódott, hogy három (témával foglalko-
zó) szerző rendelkezik 800 vagy afölötti citáció 
számmal, a többi kutató ennél jóval szerényebb 
hivatkozással rendelkezik. A vizsgált tanulmá-
nyokban gyakran nagy különbségek adódhatnak 
az élek, kapcsolatok számát nézve, ez a jelenség 
fedezhető fel a 4. számú ábrán. A népszerű cso-
mópontok, amelyek ebben az esetben a sokat idé-
zett szerzőket jelenítik meg, nagyságrendekkel 
több kapcsolattal rendelkeznek, mint kevesebb 
citációval rendelkező társaik. Általánosan levon-
ható következtetés, hogy azok a csomópontok, 
azaz szerzők, akik távolabb helyezkednek el egy-
mástól, azok gyengébb hivatkozási kapcsolattal 
rendelkeznek, míg azok, melyek egymáshoz vi-
szonyítva közelebb vannak, azok közötti publiká-
ciós tevékenység, citációs kötődés erősebb.

Az elemzés e szakaszában az ismertetett 
módszerrel kialakult klaszterek azon tanulmá-
nyairól szeretnénk következtetéseket levonni a 

fémjelzett országok a legszerényebb nemzet-
közi kutatási együttműködéssel rendelkeztek 
az SDGk-kel kapcsolatos kutatási területen (3. 
ábra). Korábban már említésre került, hogy az 
egymás közötti citációk száma határozta meg 
azt, hogy mely országok válnak a kutatási kap-
csolatok vizuális megjelenítés során csomóponttá 
és melyek rendelkeznek gyengébb nemzetközi 
együttműködéssel. A kapott klaszterközéppontok 
fontos szerepét és vizuálisan megjelenített centrá-
lis elhelyezkedését támasztja alá a Scimago Top 
50-es világranglistája is. A kutatás alapját képező 
országok kivétel nélkül megtalálhatók e rangsor-
ban is. A kapott eredmények helyességét igazol-
ják más mérvadó szerzők, így MESTER (2016) 
is, amely szintén a Scimago világrangsorával veti 
össze a világ legtöbb hivatkozásával rendelkező 
országait.

Az eddigi eredmények rávilágítottak arra, 
hogy a szervezetek (egyetemek, kutatóközpon-
tok) sok esetben igen szoros nemzetközi együtt-
működést hajtanak végre a fenntartható fejlődé-
si célok témakörében. Megállapítható, hogy a 

3. ábra: Az országok közötti citációk alakulása az SDGk vonatkozásában (2015-2021) 
Figure 3: Evolution of SDG citations between countries (2015-2021)

Forrás: a szerzők saját szerkesztése a Dimensions adatbázisa alapján VOSviewer segítségével 
Source: author’s own editing based on Dimensions database with the help of VOSviewer



2022. tél-tavasz COMITATUS

89

tonságos kielégítésére, valamint az SDGk mező-
gazdaságra vonatkozó céljainak teljesítésére.

A citációs sorrend első három kimagas-
ló eredményt elért szereplőjének tanulmánya a 
fenntartható fejlődési célok tekintetében első-
sorban nem a témához kapcsolódó legfontosabb 
alapvetéseket helyezi górcső alá. Egyik esetben 
sem mondható ki egyértelműen, hogy a szerzők 
mélyrehatóan foglalkoznak az SDGk-kel, elő-
fordul, hogy e kérdéskört csupán érintőlegesen 
építették bele tanulmányaikba. Ez a meglátásunk 
szerint azt jelenti, hogy a viszonylag új kutatási 
területnek számító fenntartható fejlődés és a hoz-
zá kapcsolódó nemzetközi stratégiák elemzése, 
kutatása, értékelése a tématerület tudományos 
tevékenységének emelkedettebb szintjére ért, 
ahol már lehetőség adódik az egyes részterületek, 
így akár a keresztmetszeti halmazok, érintőleges 
és lazábban kapcsolódó kérdések vizsgálatára is 
úgy, hogy az alaptézisek már megerősítést nyer-
tek.

Következtetések és összefoglalás

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 
konkrét fejlődési menetrendet szabott meg a 
fenntartható fejlődési célok megvalósításához. A 

fenntartható fejlődési célokra vonatkozóan, me-
lyek a citációk számában a legelőkelőbb helyen 
szerepelnek a rangsorban. A legnagyobb hivat-
kozási számot e tekintetben COSTANZA et al. 
(2017) tanulmánya érte el, e helyen a fenntartható 
fejlődési célok az emberi és a környezeti rend-
szerek jóléthez való hozzájárulását mutatják be 
a kutatók. OWUSU és ASUMADU-SARKODIE 
(2016) az SDGk-ről általános vetületben írnak. A 
szerzők bemutatják a fenntartható fejlődési célok 
köznapi és tudományos jelentőségét és hangsú-
lyozzák, hogy ezek a célok nagyobb értéket köz-
vetítenek és jól körülírt követelményeket támasz-
tanak a tudományos közösséggel szemben, mint a 
megelőző keretstratégiák.

A szóban forgó tanulmányban az éghajlatvál-
tozás, a megújuló energia, az élelmezés és vízel-
látás szempontjából emelték be a szerzők a fenn-
tartható fejlődési célokat. A növénytermesztés 
javítása érdekében felmerülő tápanyagpótlást 
vizsgálják a kapott citációs sorrend alapján har-
madik leghivatkozottabb kutatócsoport tagjai, 
ZHANG és szerzőtársai (2015). Intézkedéseket 
javasolnak az Élelmezésügyi és Mezőgazdasá-
gi Világszervezet (Food and Agriculture Orga-
nization of the United Nations – FAO) 2050-ig 
prognosztizált globális élelmiszerigényének biz-

4. ábra: Tanulmányok közötti hivatkozások az SDGk keresési találatra (2015-2021) 
Figure 4: References between studies for the SDGs search result (2015-2021)

Forrás: a szerzők saját szerkesztése a Dimensions adatbázisa alapján VOSviewer segítségével 
Source: author’s own editing based on Dimensions database with the help of VOSviewer
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ígéretet téve a bizonyítottan környezetbarátabb 
technológiák használatára és a megújuló erőfor-
rások alacsonyabb mértékű kihasználására. Ezért 
érthető, hogy a fenntartható fejlődési célok glo-
bális szintű elérése jelentős nemzeti és nemzet-
közi kutatói kapacitásokra tart igényt, kizárólag 
minőségi tudományos hálózati együttműködésre 
alapozódhat és nem utolsó sorban a kapcsolódó 
kutatások csakis erős bizonyítékokon alapuló, 
időszerű tényadatokra támaszkodhatnak. A tanul-
mány kiinduló célja az volt, hogy keresztmetszeti 
bibliometriai módszer alkalmazásával azonosítsa 
a nemzetközi tudományos közösség fenntartható 
fejlődési célok megvalósításával összefüggő ku-
tatási tevékenységeinek főbb ismérveit, valamint 
a tudományos eredmények disszeminációjával 
kapcsolatos jellegzetességeket és főbb trendeket. 

Kutatásunk eredményeit összegezve arra a 
következtetésre jutottunk, hogy a legjelentősebb, 
így a legtöbbet hivatkozott tanulmányok Európa 
és Amerika kiváló tudományos folyóirataiban 
kerültek publikálásra. A vizsgálat tárgyát képe-
ző, citációs sorrend alapján készült találati lista 
magyar szerző tanulmányát azonban sajnos nem 
tartalmazta – hasonlóan a V4 országok tudomá-
nyos képviselői által felmutatott statisztikákhoz, 
tekintettel arra, hogy a szóban forgó kutatók 
csak nagyon szerény idézettségi mutatókkal ren-
delkeznek a témában. Ebből következik, hogy 
hazai szerző publikációja nem került az adatbá-
zisba Egyértelműen azonosíthatóvá vált, hogy a 
klaszterekben elhelyezkedő szerzők, tanulmá-
nyok, országok vagy intézmények mindegyikére 
jellemző tulajdonság, hogy azok között, amelyek 
a csoporton belül ugyan, de annak perifériáján 
helyezkednek el, a nemzetközi publikációs re-
láció gyengébb, tehát kevesebb tudományos 
együttműködés fedezhető fel esetükben. 

A klaszterek közepén elhelyezkedők ezzel 
szemben rendkívül erős publikációs kapcsolato-
kat tudhatnak magukénak és egy-egy minősített 
tanulmányt megvizsgálva igazolható, hogy a 
szerzők vice versa, teljességgel kölcsönösen hi-
vatkozzák egymás műveit. Más jellemző esetek-
ben a szerzők közös tanulmányokat írnak, tehát 
az együttműködés ezáltal még nyilvánvalóbbá 
válik. A közgazdaságtudományi terület tekinteté-
ben vizsgálatba vont időszak kutatási eredményei 
a fenntartható fejlődési célokat (sustainable 

deklarált határidőig (2030) már csak kevesebb, 
mint kilenc év van hátra. A kitűzött célok rend-
kívüli eredményeket ígérnek, amennyiben sikerül 
nagyon következetesen végrehajtani a megfo-
galmazott menetrend egyes lépéseit, melyeknek 
köszönhetően a partnerországok és civil közössé-
gek összefogásával csökkenthető a szegénység, 
növelhető az emberiség biztonsága, kézzelfogha-
tóbbá válnak a környezetünk és a bolygó védel-
mében tett hathatós intézkedések.

Könnyű belátni, hogy mára a fenntartható fej-
lődés és a megfogalmazott fenntartható fejlődési 
célok életünk szerves részét képezik. Számtalan 
nemzetközi törekvés igyekezett visszafordítani 
már korábban is a fenntarthatatlanság felé re-
ménytelenül és gyorsuló ütemben sodródó vilá-
gunkat, azonban ahogy napjainkra számos példán 
keresztül érzékelhetővé vált, a kitűzött nemes és 
globális célok elérése sajnálatos módon nem min-
den esetben járt sikerrel. Az ENSZ 2015. szep-
temberében elfogadta azt a jelenleg is érvényben 
lévő keretstratégiát, melynek köszönhetően mar-
káns szemléletváltozás következett be a fenntart-
ható fejlődés célok elérésének metódusában. A 
szakpolitikusok igyekeztek alaposabban megra-
gadni és a fenntarthatóság felfrissített szemléle-
tét átültetni a régi-új gyakorlatokba, valamint a 
kifejezetten erre a célra deklarált mutatószám-
készlettel a korábbi mérési nehézségekből adódó 
korlátokat felszámolni.

A fenntartható fejlődés témakörében zaj-
ló, frissebb és modernebb nézőpontot képviselő 
kutatási irányok számos területet ölelnek 
fel, melyek nem utolsó sorban szakpolitikai 
jellemvonásaik miatt is releváns módon járulnak 
hozzá a tudományos kutatási hálózatok bővülésé-
hez. A szóban forgó tanulmányoknak, könyvek-
nek és egyéb ismeretterjesztő elemzéseknek ki-
emelkedően fontos szerepük van a helyi, nemzeti 
és globális fenntarthatósági törekvések megva-
lósulásában. Ezek a témával foglalkozó kutatók 
és tudományosan megalapozott műveik elsőként 
elméleti, majd később gyakorlati szempontból 
járulnak hozzá a nemzeti kormányok jövőre vo-
natkozó, fenntarthatóság témakörében hozott 
döntéseinek meghozatalában. A tudományos 
kutatói szféra tevékenységén keresztül a ma-
gánszektor képviselőit felelősen támogathatja 
a fenntartható fejlődés megvalósításának útján, 
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the characteristics and identifiable trends in the 
dissemination of scientific results in this field.

Keywords: sustainable development, 
bibliometrics, SDGs, research
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Abstract
Cross-sectional bibliometric analysis of 
scientific publications on the Sustainable 
Development Goals

Policy-relevant, cross-sectoral and 
cutting-edge scientific research on sustainable 
development has a crucial role to play in addressing 
local, national and global sustainability. The 
scientific achievements in this field have an 
important role to play in providing a broad vision 
of first theoretical and then practical achievements 
to help national governments to make decisions 
for the future and to support the private sector 
in responsibly adapting new technologies that 
have proven to hold the promise of sustainable 
development. The aim of the study is to use a 
cross-sectional bibliometric method to identify 
the main characteristics of the international 
scientific community’s research activities related 
to the implementation of the SDGs, as well as 
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forgalom 50 százaléka 2021. nyári hónapjaiban. 
Egyfajta átrendeződés is tapasztalható volt a 
tó környékén: míg nyáron az egy napra érkező 
látogatók száma 7 százalékkal csökkent, a hét 
közben több napra Balatonhoz utazók száma 
30 százalékkal emelkedett (TURIZMUS.COM 
2021). 

A válságok utáni helyreállás időszaka gyak-
ran eredményez új irányok felé történő nyitást 
a vállalatvezetési gyakorlatban (LANCEFIELD 
2021), így a vendéglátásmenedzsment területén 
is. Korábbi mintázatokat (VAN TIL 2020) megfi-
gyelve azt mondhatjuk, hogy ilyen új irány lehet a 
fenntartható működési modellek előtérbe kerülé-
se, ennek részeként pedig a helyi termelőkre épü-
lő alapanyagbeszerzés elterjedése a gasztronómia 
területén.

A fogyasztói kereslet folyamatosan növekszik 
a környezetbarát élelmiszerek iránt, mely szá-
mos változást hozott a vendéglátásmenedzsment 
számára is (JANG et al. 2011), hogy minél in-
kább be tudják építeni a „zöld élelmiszereket” 
(LAVECCHIA 2008) és azonosítani tudják azo-
kat a fogyasztókat, akiknek szándéka és hajlandó 
is prémium árat fizetni ezekért a szolgáltatásokért 

Bevezetés

Azt láthatjuk, hogy a vírusválság alapjaiban 
változtatta meg a turizmus és vendéglátás rend-
szerét világszerte. A 2020-as év elején bekövetke-
zett pandémia hatását a hazai vendéglátóhelyek is 
megérezték, 27,5 százalékos csökkenést eredmé-
nyezve az összesített bruttó forgalom tekintetében 
országos szinten (ZERÉNYI 2021). Ugyanakkor 
azt érzékelhetjük, hogy a bizonytalan nemzetközi 
helyzet, a beutazási szigorítások és az egészség-
ügyi kockázat hatására a belföldi turizmus rekor-
dokat döntött 2021 nyarán. A Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központ adatai alapján a turisz-
tikai forgalom mindhárom nyári hónapban felül-
múlta az egy évvel korábbi számokat: júniusban 
66%-kal, júliusban 22%-kal, augusztusban pedig 
16%-kal volt magasabb a vendégéjszakák száma 
országosan, összességében 2021 nyarán 14,9 mil-
lió vendégéjszakát regisztráltak a magyarországi 
szálláshelyek, ami 25%-kal több mint 2020-ban 
(MTÜ 2021).

Eközben a Balaton az ország legforgalma-
sabb turisztikai térségévé vált, megelőzve a ko-
rábbi vezető fővárost, itt realizálódott a vendég-

Gasztroturizmus és fenntarthatóság a Balatonnál – 
Fogyasztói preferenciák vizsgálata a szezonális és 
helyi alapanyagok tükrében

A vírusválság következtében a vendéglátóhelyek folyamatos megújulása nélkü-
lözhetetlen szemponttá vált, a gyorsan változó környezethez való alkalmazkodás az 
ágazat túlélésének legfontosabb eszköze lett. A pandémia megrendítette a fogyasz-
tók multinacionális értékláncokba vetett bizalmát, ennek köszönhetően pedig rövid 
és középtávon a helyi termékek iránti érdeklődés növekedhet. Jelen kutatásunk 
során a Balaton turisztikai térség vendéglátási kínálatával kapcsolatos fogyasztói 
preferenciákat vizsgáljuk. A Q-módszertanra épülő elemzésünkben a fő hangsúlyt 
a lokális gondolkodásmód fontosságára helyezzük, miközben olyan dimenziókat is 
figyelembe veszünk, mint a regionális gasztronómiai kultúra, a helyi közösségek 
és a környezettudatosság. Kutatásunkban olyan mintázatokat kívánunk feltárni a 
fogyasztói preferenciák tekintetében, amelyek a poszt-covid időszakban a piaci 
szereplőket is segítik, miközben egy újszerű módszertant alkalmazva, hiánypotló 
módon új lehetőséget teremt a téma felkutatására.



COMITATUS 2022. tél-tavasz

94

Q-módszertant és az adatgyűjtés részleteit, majd 
elemezzük az elemzés során kialakított fogyasz-
tói csoportokat és megfogalmazzuk javaslatain-
kat.

Szakirodalmi áttekintés 
Helyi és szezonális ételek értelmezése

Az étterem kontextusában az étel a kulcster-
mék, vagyis az ezzel kapcsolatos fenntarthatósági 
gyakorlatok a leginkább felismerhetők a fogyasz-
tók számára, mely az étlapokon és a különböző 
marketinganyagokon feltüntethetők (SCHU-
BERT et al. 2010). A Zöld Éttermek Szövetsége 
(Green Restaurant Association – GRA 2021) a 
fenntartható élelmiszert külön kategóriaként ér-
telmezi, mely magába foglalja a hely eredetű, ter-
mészetesen termesztett alapanyagokat és a vegán 
menüket. 

A helyi termék definícióját tekintve nincs 
szakmai konszenzus. JONES et al. (2004) alap-
ján egy adott földrajzi területen előállított és fo-
gyasztott élelmiszer képezi a helyben termesztett 
élelmiszerek körét, mely a szállítás csökkené-
sével mérsékli a fosszilis energia felhasználását 
és a légszennyezést (WEBER – MATTHEWS 
2008). A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara meg-
határozása szerint a helyi termékek esetében „(...) 
a termelés, feldolgozás és az értékesítés, vala-
mint a fogyasztó a lehető legközelebb vannak 
egymáshoz, rövid az ellátási lánc. A távolságok 
azonban értelemszerűen a terméktől, a régiótól és 
a körülményektől függően változhatnak” (NAK 
2016).

Turisztikai értelemben a helyi termékek att-
rakcióként is megjelenhetnek, hatásuk pedig 
közvetett és közvetlen módon is értelmezhető, 
egyrészt erősítve a helyi gazdaságot, másrészt in-
novatív megoldásokra ösztönözve a helyi turiszti-
kai szolgáltatókat (TÓTH-KASZÁS et al. 2017). 
Mindazonáltal bizonyos turisztikai ágak esetében 
(pl. a falusi turizmusban) a helyi termékek vá-
sárlása az utazási élmény szerves részét képezi 
(KASTENHOLZ et al. 2016).

Az utazások újdonságkeresési motiváció-
jában megjelenhet az új ételek kipróbálása is, 
ami szorosan kapcsolódik a helyi termékekhez 
(HINEK 2017, MADARÁSZ et al. 2021).

(JANG et al. 2011). Egyre több környezettudatos 
fogyasztó számára válik fontossá, hogy egy va-
csora az étteremben ne csak a jól étkezést, hanem 
a „valami jót tett” érzését is jelentse (PARKER 
2011). A Covid-19 járvány is afelé irányította a 
fogyasztókat, hogy helyi alapanyagokat vásárol-
janak, ezért az éttermek számára is fontos ténye-
zővé vált a helyi ételek kínálata a fenntarthatósági 
gyakorlatok között (ALSETOOHY et al. 2021), 
mely már a járvány előtt is egyre több étteremben 
jelent meg, akik helyi és fenntarthatóan termesz-
tett bio ételeket kínáltak az étlapon (BONN et al. 
2016). 

Az egyes fogyasztói csoportokat vizsgá-
ló kutatások azt mutatják, hogy érdemes külön 
figyelmet szentelni a Z generációnak, mivel sok-
kal nagyobb figyelmet fordít a fenntartható élet-
módnak, mint más generációk (TIME 2018). Ma-
napság a termékek fiatal fogyasztóknak történő 
értékesítése elképzelhetetlen a „zöld” üzenetekre 
való támaszkodás nélkül (DABIJA et al. 2019), 
hiszen kiemelten a környezetvédelmet és az 
egészséggel kapcsolatos termékjellemzőket kere-
sik a Z-generációs fogyasztók (SU et al. 2019). 

A fenntartható élelmiszerek éttermi bevezeté-
sével és használatával kapcsolatban több kutatás 
is napvilágot látott, a helyi alapanyagok azon-
ban csak kis részét képezik ezen kutatásoknak 
és kifejezetten ezt a területet kevéssé kutatják. A 
fogyasztói attitűdök feltárása a fenntartható ter-
mékeket kínáló éttermekkel kapcsolatban szintén 
korlátos, speciálisan a helyi termékeket kínálók 
tekintetében pedig kutatási rés azonosítható. Ku-
tatásunk célja, hogy feltárja a Balatonra utazók 
gasztronómiai preferenciáit, kifejezetten fóku-
szálva a szezonális és helyi alapanyagok vendég-
látásban betöltött szerepére, melyek csak részét 
képezik a fenntartható élelmiszereknek. Arra a 
kérdésre keresünk választ, hogy milyen fogyasz-
tói csoportok azonosíthatók a Z generációban a 
szezonális és helyi alapanyagokat alkalmazó ét-
termi szolgáltatásokkal kapcsolatos attitűdjük, 
preferenciák alapján. 

A cikk az alábbiak mentén épül fel: a szakiro-
dalom áttekintése során azonosítjuk a szezonális 
és helyi alapanyagokhoz köthető éttermi gyakor-
latokat, és összegezzük a fogyasztók fenntartható 
vendéglátáshoz való hozzáállását vizsgáló koráb-
bi kutatási eredményeket. Ezután ismertetjük a 
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JANG és társai (2010) az Y generációs fő-
iskolai hallgatókat az étkezéssel kapcsolatos 
életmódjuk alapján 4 szegmens mentén azono-
sították, mely alapján megállapították, hogy az 
„egészségtudatos fogyasztók”, akik a tápláló és 
természetes ételeket választják és az ehhez kap-
csolódó információkat keresik, valamint a „kalan-
dos fogyasztók”, akikre az új ételek kipróbálása 
jellemző, képezik leginkább a zöld éttermek 
célcsoportját, míg a kényelem-orientált és a nem 
bevonódó fogyasztók nem ideális célcsoportjai a 
zöld éttermeknek. 

Az európai vendéglátási trendek között évek 
óta meghatározó a friss, szezonális és megbízható 
forrásból származó termékek, a helyben, kis 
mennyiségben előállított desztináció-specifikus 
és hagyományos ételek iránti igény (CSAPODY 
2021). Ezzel összhangban SÁNDOR (2012) is 
rávilágít arra, hogy a magyar vendégek szinte 
kivétel nélkül szívesen fogyasztanak helyi alap-
anyag felhasználásával készített fogásokat és az 
adott desztinációra jellemző tájjellegű ételeket. 
Ezzel szemben áll azonban a kínálati oldal vizs-
gálatakor kapott eredmény (SÁNDOR 2012), 
mely szerint nagyon alacsony (1-2%) a helyi 
alapanyagok és a tájjellegű ételek aránya a teljes 
ételválasztékban a vizsgált hazai éttermekben, 
ami nem csak szakmailag kérdőjelezhető meg, de 
a vendégek igényeinek sem felel meg.

A Balaton térségében a közelmúltban végbe-
ment és jelenleg is zajló helyi termék orientációjú 
fejlesztések (például a vendéglátóhelyek kínálatá-
ban megjelenő helyi termékek, a termelői piacok) 
visszatükröződnek a fogyasztói oldalon (MADA-
RÁSZ et al. 2021). A balatoni desztinációba uta-
zókat vizsgálva megállapították, hogy a válasz-
adók több mint 80%-a érdeklődött utazása során 
a helyi élelmiszerek iránt.

A kutatás háttere, módszertan

Kutatásunk során Q-módszert alkalmaztunk, 
amely a hazai turisztikai kutatásokban kevéssé 
használt módszer, nemzetközi turisztikai kuta-
tásokban azonban több alkalommal alkalmazták 
már a turizmus területén (STERGIOU és AIREY 
2011, NIKRAFTAR és JAFARPOUR 2021). 
HOFMEISTER-TÓTH és SIMON (2006) sze-
rint a Q-módszer valahol a kvalitatív és kvanti-

A helyben előállított termékek turisztikai 
hasznosítása támogathatja a turisztikai kínálat 
bővítését és egyedivé tételét (SZŐLLŐSI et al. 
2014), azáltal pedig a desztináció imázsát jelen-
tősen befolyásolja, ugyanakkor a turisztikai célú 
hasznosítás sokszor magasabb árakat eredmé-
nyez, ezáltal a termékek csak egy szűkebb réteg 
számára lesznek elérhetők (BARRIONUEVO et 
al. 2019).

A fogyasztók hozzáállása az élelmiszer-fó-
kuszú fenntarthatósági gyakorlatokhoz

KWOK et al. (2016) a zöld éttermi attribútu-
mokat három részre bontották, és megállapították, 
hogy általánosságban a környezeti fókuszú ele-
mek fontosabbak a fogyasztók számára, azonban 
azon fogyasztók, akiknek lényegesek az ételhez 
és az információkhoz kapcsolódó tényezők, haj-
landóbbak többet fizetni, hosszabban várakozni, 
vagy messzebb utazni a zöld éttermek kedvéért. 
DEWALD et al. (2014) kutatásában a zöld étte-
remben étkezéssel kapcsolatban a friss és egész-
séges alapanyagokat fontosabbnak értékelték a 
többi zöld tevékenységnél. A kínálati és keresleti 
oldal összevetésekor KWOK és HUANG (2019) 
arra világítottak rá, hogy a tulajdonosok számá-
ra az organikus és helyi termékek felhasználása 
a legfontosabb zöld tényező, mely a menedzse-
reknél is megjelent az öt legfontosabb szempont 
között, ugyanakkor a fogyasztóknak fontosabbak 
az egyéb környezeti tényezők. A zöld étterem 
választásakor a zöld gyakorlatok (például az ét-
termek szennyezés csökkentése vagy az alkal-
mazottak oktatása) és a fenntartható élelmiszerek 
(organikus ételek, helyben termelt ételek) fontos 
tényezőként jelennek meg a fogyasztók számára, 
és az egészségtudatos emberekben a zöld ételek 
kínálata erősíti az éttermek fenntartható imázsát 
(HU et al. 2010). VIEREGGE és társai (2007) is 
azt bizonyították, hogy a gyorséttermekbe is szí-
vesebben látogatnak a fogyasztók, ha helyben ter-
mesztett termékeket kínálnak. Általánosságban 
egy étteremnél a környezetvédelmi szempontokat 
keresik inkább a fogyasztók, NAMKUNK és 
JANG (2017) azonban azt javasolják, hogy a 
luxus éttermeknek érdemes az élelmiszerekre 
fókuszáló zöld gyakorlatokat hangsúlyozni első-
sorban.
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megismerjék és tanulmányozzák a desztináció 
kultúráját, kiemelt szerepet társítva a gasztronó-
miai kultúrához. A helyi kultúrában történő el-
merülés meghatározó szempont számukra, ezért 
szívesen teremtenek kapcsolatot a desztináció 
lakosságával, nem jellemző rájuk, hogy kívülálló 
turistaként viselkednek. Esetükben megfigyelhe-
tő az is, hogy aktívan keresik a szezonális, helyi 
alapanyagokból készült ételeket és italokat (jelen 
esetben például a balatoni borokat), de figyelmet 
fordítanak a speciális étrendekre is.

Az ösztönös érdeklődők, hasonlóan az előző 
csoporthoz, érdeklődnek a desztináció gasztro-
nómiai kultúrája iránt utazásaik során, nyitottak 
a helyi ételekre, alapanyagokra, ételválasztáskor 
mégis inkább az ösztöneikre hallgatnak. Ez fő-
ként abban nyilvánul meg, hogy ízlésük szerint 
egész évben ugyanazokat a termékeket, zöld-
ségeket és gyümölcsöket keresik, függetlenül 
az aktuális tartózkodási helyüktől, a szezonális 
alapanyagokhoz nem társítanak kiemelt értéket. 
Válaszaik alapján azt is megállapítottuk, hogy a 
balatoni vendéglátási kínálatot nem tartják kifeje-
zetten egyedinek, inkább sablonosként jellemzik 
a tó körüli éttermekben elérhető fogásokat.

A harmadik véleménycsoport tagjainak leg-
meghatározóbb jellemzője az árérzékenység, 
ugyanakkor szívesen fogyasztanak helyi ételeket 
is utazásai során, ha azok elfogadható áron elér-
hetőek. Az árérzékeny lokalisták csoportjába tar-
tozó utazók a rövid ellátási láncokhoz a „frisses-
ség” jelzőt társítják, ezt várják el a helyi forrásból 
beszerzett termékektől. Mindazonáltal lényeges 
számukra a kényelem és a gyorsaság szempontja 
a vendéglátóhelyek kiválasztásakor, a fenntart-
ható minősítéssel rendelkező és speciális étrend 
szerinti kínálattal bíró éttermek iránt viszont nem 
érdeklődnek különösebben.

A tudatos lokalista „tudatossága” kettős 
szerepben jelenik meg. Egyrészt környezettuda-
tosság jellemzi, amely a lokalista attitűdjében is 
tükröződik. Emögött a helyi szereplők támogatá-
sa meghatározó szempont, de kiemelt jellemzője 
a helyi gasztronómiai kultúra iránti kíváncsiság 
is, aktívan keresi a helyi alapanyagokra épülő 
étlapokat a Balatonnál. Másrészt azonban tuda-
tos étterembejárónak tekinthető, aki éttermi láto-
gatásait előre megtervezi éttermi kalauzok vagy 
értékelőoldalak segítségével. Meghatározó ese-

tatív kutatások között helyezkedik el, és általában 
szubjektív vélemények, attitűdök és értékorien-
tációk megállapítására használható. Az adatok 
kiértékelésére kvantitatív eljárásokat alkalmaz, 
többek között korrelációt és faktorelemzést, 
amelyeknek a típusképzés vagy az egyes esetek 
szisztematikus elemzése a célja (BROWN 1976, 
BROWN 1996). 

A módszertan sajátosságainak köszönhetően 
annak alkalmazása esetén nincs szükség nagy 
mintaelemszámra, jellemzően 15-50 fő közötti 
válaszadás az ideális. Kutatásunk során turizmus-
vendéglátás alapszakos hallgatókat vizsgáltunk. 
2021. szeptember 30 és október 12 között 49 
érvényes válasz érkezett, amelyek kiértékelése a 
PQMethod szoftver 2.11. verziójának használatá-
val készült.

Az adatfelvétel során a megkérdezetteknek 
egy -3-tól +3-ig terjedő, hétfokozatú skálán kel-
lett elhelyezni az egyes állításokat egy egyéni 
értékelő táblázat, az úgynevezett Q-osztály hasz-
nálatával. A kutatócsapatunk által, a vendéglátási 
kínálattal kapcsolatban megfogalmazott 30 állítás 
az alábbi témakörökre épült:

(1) szezonális alapanyagok;
(2) lokális gondolkodás;
(3) fizetési hajlandóság;
(4) kényelem és gyorsaság;
(5) újdonságok keresése;
(6) kapcsolat a helyi közösségekkel;
(7) speciális étrendek szerepe;
(8) környezetbarát, fenntartható megoldások.

Eredmények 
A véleménycsoportok jellemzése

Az elemzés során különböző faktorszámú 
megoldásokat is megvizsgáltunk, végül a korre-
lációs együtthatókra (0,7-es érték alatt) és a va-
rianciaszintre (minimum 60%) alapozott kutatói 
döntés alapján öt faktor, vagyis véleménycsoport 
került meghatározásra: (1) az elmerülő lokalisták 
(16 fő); (2) az ösztönös érdeklődők (8 fő); (3) 
az árérzékeny lokalisták (6 fő); (4) a tudatos 
lokalisták (10 fő); valamint (5) az árérzékeny 
funkcionalisták csoportja (9 fő).

Elmerülő lokalistának azokat a turistákat 
tekinthetjük, akik számára válaszaik alapján 
fontos a balatoni utazások során, hogy alaposan 
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Következtetések és további javaslatok

Mind a balatoni vendéglátóhelyek mene-
dzserei, mind a szakmai szervezetek és központi 
szervek számára fontos eredmények kerülhetnek 
meghatározásra a fogyasztói preferenciákat ille-
tően. Egyrészt egyértelműen látszik, hogy a helyi 
termékek, ételek és a desztináció kultúrája közötti 
kapcsolat egy kiaknázandó lehetőség a faktorok 
közötti viszonylag egységes értékek alapján. Kö-
vetkeztetésképpen azt mondhatjuk, hogy a közeli 
forrásból származó alapanyagok használatának 
kommunikációja az éttermek részéről előnyökkel 
járhat. Ez a megállapítás összhangban áll JANG 
és szerzőtársai (2011) eredményeivel, miszerint 
fontos, hogy az étlapokon szerepeljenek a termé-
szetes, organikus alapanyagokról szóló informá-
ciók. 

A vizsgálatunk során kapott értékek alapján 
azonban kijelenthető, hogy a helyi termékekhez 
nem feltétlenül társítják a magasabb minőséget 
annak ellenére, hogy szakirodalmak alapján a 
helyi alapanyagok felhasználásával nem csak 
az ételek minősége és íze javítható (HALWEIL 
2002), de a meglévő ügyfelek megtartását és új 
ügyfelek elérését is eredményezheti (GRUNERT 
2005). Mindazonáltal az eredmények azt mu-
tatják, hogy az előző megállapításunk esetében 
könnyen érhető el pozitív változás akár tudatos 
kommunikációval, akár gyakorlati úton. 

A desztináció éttermeiben történő fogyasz-
tás esetében a munkahelyteremtés egy semleges 
szempontként jelent meg, ugyanakkor az értékek 
alapján ez is egyszerűen változhat a korábban 
említett eszközök segítségével.

Másrészt fontos megjegyeznünk, hogy a ku-
tatás eredményeként kirajzolódtak azok a cso-
portok is, amelyek megcélzása előnyökkel járhat 
egyes vállalkozások számára. Az éttermek pro-
filjától függően megtalálhatók azok a fogyasztói 
csoportok, amelyek potenciális vendégkörként 
vannak jelen a piacon. 

A kutatás egyik korlátjának tekinthető a 
mintaösszetétel: mivel csak alapszakos egye-
temi hallgatók kerültek megkeresésre, ezáltal 
megállapításaink nem általánosíthatók a teljes 
generációra. Ezen okokból fakadóan a minta 
szempontjából javasolt a korosztály szélesítése 
a későbbi kutatások során. Jelen kutatásban nem 

tükben az is, hogy kevésbé árérzékeny utazóknak 
tekinthetők.

Az ötödik csoportba sorolt árérzékeny funk-
cionalisták jelentősen árérzékenynek tekinthetők 
válaszaik alapján, akiknek kevésbé mérvadó a 
balatoni desztináció gasztronómiai kínálatának 
színvonala. Lényegi szempont ugyanakkor szá-
mukra a kényelem, a vendéglátóhely elhelyezke-
dése és a kiszolgálás gyorsasága is. Ők aktívan 
keresik a speciális étrendeknek megfelelő kíná-
latot, a Balaton vendéglátóhelyeinek kínálatát 
viszont nem tekintik sajátosnak.

A véleménycsoportok közötti hasonlóságok 
és eltérések

Kutatásunk során az alkalmazott statiszti-
kai módszerekkel konszenzusos állítások egyike 
sem volt szignifikáns (p>0.05), ugyanakkor az 
látható, hogy néhány szempont esetében hason-
lóan gondolkodtak a válaszadók. A kutatásban 
résztvevők hasonlóan vélekedtek arról, hogy a 
helyi ételek kipróbálása azért fontos számukra, 
mivel azzal egyben a desztináció gasztronómi-
ai kultúráját is megismerik. Szintén egyetértés 
látszott abban a tekintetben, hogy az éttermek 
étlapján egy étel helyi jellegére (pl. konkrét ter-
melő megnevezésével) történő utalást nem csak 
jó marketingfogásnak tartják, hanem pozitív érté-
ket is társítottak az ilyen jelenségekhez. Emellett 
viszont a Balatonnál történő helyi ételek fogyasz-
tására nem motiválja a válaszadókat, hogy ezzel 
munkát is teremtenek a helyi lakosság (pl. ter-
melők, alapanyagbeszállítók) számára, az egyes 
csoportok semlegesen álltak ehhez a kérdéshez. 
Ugyanakkor fontos megállapítanunk, hogy az 
eredmények alapján ebben a tekintetben köny-
nyen elérhető változás tudatos kommunikációval, 
szemléletformálással.

Az eredmények arra is rávilágítottak, hogy 
melyek azok a csoportképző tényezők, amelyek-
ben az egyes véleménycsoportok között jelentős 
eltérések, ellentmondások fedezhetők fel. A leg-
jelentősebb ilyen tényező a speciális étrendekhez 
való hozzáállás volt, de megosztotta a válaszadó-
kat a fenntartható elveket követő vendéglátóhe-
lyekért való magasabb fizetési hajlandóság kér-
dése is. 
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volt feltétel, hogy a válaszadók közé olyan sze-
mélyek kerüljenek, akik a közelmúltban jártak 
olyan étteremben, ahol meghatározó a környék-
beli alapanyagok használata. A kutatás folytatása 
esetén olyan személyek megkérdezése javasolt, 
akik meghatározott időn belül étkeztek helyi 
alapanyagokra építő vendéglátóhelyen, ezzel pe-
dig elérhető a fogyasztói attitűdök jobb megérté-
se a marketingesek számára.
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Abstract

Culinary tourism and sustainability at 
Lake Balaton - Examination of consumer pref-
erences in the light of seasonal and local ingre-
dients

As a result of the pandemic, the constant 
renewal of restaurants has become an essen-
tial aspect, and adaptation to a rapidly changing 
environment has become the most important 
means of the sector’s survival. The pandemic 
has shaken consumer confidence in multination-
al value chains, which could increase interest in 
local products in the short to medium term. In 
the course of our present research, we examine 
consumer preferences related to the catering of-
fer of Balaton region. In our analysis based on 
the Q methodology, we place the main empha-
sis on the importance of local thinking, while 
also taking into account aspects such as regional 
gastronomic culture, local communities and en-
vironmental awareness. In our research, we aim 
to explore patterns in consumer preferences that 
also help market participants in the post-covid 
period, while using a novel methodology, it also 
creates a new opportunity to explore the topic in 
a gap-filling way.

Keywords: restaurant, sustainability, local 
products, short supply chain, Q methodology
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lehetőségei egyes kiemelt turisztikai vonzerővel 
rendelkező erdélyi településeken. Journal of 
Central European Green Innovation. 2014, 2(3), 
pp. 111–134.

TIME (2019): How Generation Z Will 
Change the World, https://time.com/5250542/
generation-z/ (hozzáférés: 2021. december 5.)

TÓTH-KASZÁS Nikoletta – KELLER 
Krisztina – ERNSZT Ildikó – PÉTER Erzsébet 
(2017): Helyi termék: biztos megélhetés vagy 
keresetkiegészítés? Gazdálkodás. 2017, 61(4), 
pp. 335–354.

TURIZMUS.COM (2021): Átrendeződött 
a Balaton turizmusa, többen utaztak a tóhoz 
hét közben, https://turizmus.com/desztinaciok/
balaton-turizmus-atrendezodott-tobben-utaztak-
het-kozben-1176868 (hozzáférés: 2021. decem-
ber 10.)

VAN TIL, Frederik (2020): Three sce-
narios for globalisation in a post-covid-19 
world, https://spectator.clingendael.org/
en/publication/three-scenarios-globalisa-
tion-post-covid-19-world (hozzáférés: 2021. de-
cember 1.)

VIEREGGE, Michael – PHETKAEW, 
Piyaporn – BELDONA, Srikanth – LUMS-
DEN, Shelly-Ann – DEMICCO, Fred J. 
(2007): Mature Travelers to Thailand: A study 
of preferences and attributes. Journal of Va-
cation Marketing, 2007, 13 (2), pp. 165–179, 
DOI:10.1177/1356766707074739

WEBER, Cristopher L. – MATTHEWS, 
H. Scott (2008): Food-Miles and the Relative 
Climate Impacts of Food Choices in the United 
States. Environmental Science and Technology, 
2008, Vol. 42, pp. 3508–3513, DOI:10.1021/
es702969f



2022. tél-tavasz COMITATUS

101

a turizmus kapcsolatának vizsgálata a korábbinál 
is fontosabbá vált.

A szakirodalomban egyetértés van abban a 
tekintetben, hogy az ágazat fenntarthatóbbá válá-
sában a szektor minden érintettjének van szerepe, 
ugyanakkor míg egyes tanulmányok a kínála-
ti oldal (KOVÁCS – KISS 2018, HORN 2001, 
ABBAS et al. 2021), más kutatások a fogyasztók 
(HASSAN 2000, BUDEANU 2007) felelősségét 
hangsúlyozzák. 

A fenntarthatóság világjárvány utáni turiz-
musban betöltött lehetséges szerepével kapcso-
latban is készültek már kutatások (GÖSSLING 
et al. 2021, BHASKARA – FILIMONAU 2021), 
amelyek egyértelműen mutatnak rá arra, hogy az 
ágazat fenntarthatóbb alapokon történő újjáépí-
tése csak az érintettek hatékony együttműködése 
révén valósulhat meg. Ehhez elengedhetetlen a 
turisztikai szereplők szemszögéből is megvizs-
gálni, hogy milyen felelősséget tulajdonítanak a 
főbb érintett csoportoknak, a fogyasztóknak, a 
szolgáltatóknak és az államnak.

Jelen tanulmányban egy átfogó – a hazai 
szolgáltatók széles körét, a fenntarthatóság vo-
natkozásában vizsgáló – kutatás első szakaszá-

 1. Bevezetés

A fenntartható fejlődés eszméjének turizmus-
ra történő alkalmazása számos kérdést vet fel. 
A fenntarthatóság keretrendszere a – definíciója 
szerint a helyváltoztatásra épülő – turizmusra 
nem ültethető át egy az egyben (MICHALKÓ 
2003, SHARPLEY 2000), ezért arra a szektorban 
mint szemléletre (HEGEDÜS – LONTAI – SZI-
LÁGYI 2019), horizontális célra (MTÜ 2017) 
kell tekintenünk. 

A COVID-19 világjárvány – tanulmányunk 
írásakor is – beláthatatlan mértékben befolyásolja 
a turisztikai ágazatot, amely az eddig eltelt más-
fél évben súlyos gazdasági-társadalmi hatásokat 
szenvedett el főként a korlátozások (ABBAS et 
al. 2021) és a járvány nyomán kialakuló gaz-
dasági változások következtében. Több tanul-
mány (GÖSSLING et al. 2021, BHASKARA 
– FILIMONAU 2021) egyetért abban, hogy a vi-
lágjárvány hosszú távon rendszerszintű változá-
sokat fog okozni, és hogy az ágazat szereplőinek 
a jelenlegi helyzetre a korábbi, a fenntarthatóság 
szempontjából kritikus gyakorlatok átalakításával 
kellene reagálni. Éppen ezért a fenntarthatóság és 

 „Mégis kinek a felelőssége?” – A turizmus 
szereplőinek fenntarthatósággal kapcsolatos 
felelőssége a szálláshely-szolgáltatók 
szemszögéből

A turizmusban a fenntarthatóság eszméjére mint szemléletre tekinthetünk, amely 
– míg a desztinációmenedzsmentben érintett szervezetek számára könnye(bbe)n 
adaptálható, addig – a profitorientált szolgáltatók számára nehezen megfogható. 
Utóbbiak esetében a felelős piaci viselkedés elveinek meghatározása és annak 
konkrét megvalósítása jelenti a gondolkodási keretet. Kutatásunkban arra a kérdés-
re kerestük a választ, hogy a hazai szálláshely-szolgáltatók hogyan értelmezik a 
fenntarthatóság fogalmát és a fenntartható gyakorlatok megvalósításában közremű-
ködők felelősségének kérdéskörét. Kvalitatív kutatásunk eredményei azt mutatják, 
hogy a szolgáltatók – habár mindhárom szereplői kör (fogyasztók, vállalkozások, 
állam) felelősségét elismerik – többnyire úgy gondolják, hogy a fenntarthatósági 
elvek gyakorlati adaptációjára az államnak van a legnagyobb ráhatása.
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fontosságára (HAPP 2014). A felelős turizmus 
GOODWIN (2011) nyomán a turisztikai szerep-
lők aktivitásaira fókuszál, és a fenntarthatóság 
irányába történő elmozdulás zálogaként értel-
mezhető (HEGEDÜS – ENDRÉSZ 2021). 

2.2 A fenntartható turizmus érintettjei 

Az érintetti szemléletű vagy stakeholder-
elméletek egyre nagyobb hangsúlyt kapnak mind 
a szakirodalomban, mind a gyakorlati szakem-
berek körében. Az elmélet FREEMAN (1984) 
nevéhez fűződik, és a meghatározása szerint 
„érintettek azok a szervezetek, illetve csoporto-
sulások, amelyeknek hatása lehet a vállalat ered-
ményeire, illetve amelyekre hatással lehetnek a 
vállalat eredményei” (FREEMAN 1984, p. 46.). 
A stakeholder-elméletet gyakorta alkalmazzák 
a fenntarthatósági menedzsment kutatásokban, 
hogy megértsék a vállalatok környezeti és társa-
dalmi vonatkozású magatartását, valamint a CSR 
(corporate social responsibility) motivációit és 
mozgatórugóit (KHATTER et al. 2021). A CSR 
jegyében egyre több turisztikai vállalkozás tart-
ja fontosnak a fenntartható turizmusfejlesztést, 
amely számukra elsősorban a környezetvédelmet, 
a helyi közösség és a szektorban dolgozók érde-
keinek figyelembevételét és jólétének biztosítását 
jelenti (HAJMÁSY 2019).

A turizmus szektorban számos szereplő tevé-
kenykedik, akik az ágazat érdekeltjei (közvetlenül 
vagy közvetve anyagilag profitálnak a turizmus-
ból) vagy érintettjei (közvetlen anyagi hasznuk 
nincs a turizmus fejlődéséből, de hatásait érzik). 
A turisztikai kutatások során nemcsak a vizsgálat 
területi lehatárolását kell elvégezni – amit jelen 
tanulmány esetében a módszertani fejezetben is-
mertetünk –, hanem a kutatásban résztvevőket is 
meg kell határozni. 

A turizmus szereplőinek körét különböző 
nézőpontok alapján eltérő módon csoportosítja a 
szakirodalom, jelen tanulmányban a PUCZKÓ 
és RÁTZ (2003) által meghatározott tipológia 
került felhasználásra. A kutatók megállapítása 
alapján a turizmus szereplőit 
 – a helyi lakosok,
 – a helyi csoportosulások,
 – a közművelődési és sportszervezetek,
 – az önkéntesek,

nak eredményeit adjuk közre. Tanulmányunk 
arra a kérdésre kíván választ adni, hogy a hazai 
szálláshely-szolgáltatók milyen értelmezéseket 
társítanak a fenntarthatósághoz és milyen felelős-
séget tulajdonítanak a turizmus főbb szereplőinek 
a fenntarthatóság gyakorlatba történő átültetésé-
ben. 

2. Elméleti háttér 
2.1. A fenntartható és felelős turizmus 
értelmezései

Dacára annak, hogy a fenntartható és felelős 
turizmus kiterjedt szakirodalommal rendelkezik, 
az elméletek gyakorlati megvalósuláshoz való 
hozzájárulása igen korlátozott. Ennek egyik okát 
a „fenntartható turizmus” jelentésében kell keres-
nünk (WALIGO et al. 2013), hiszen a kifejezés 
némiképp ellentmondásos, sőt egyes kutatók 
(WHEELER 2012) szerint egyenesen parado-
xon. Mindenesetre egyik terminus definíciójával 
kapcsolatban sincs konszenzus sem az akadémi-
ai szférában, sem az iparág képviselői körében 
(MIHALIC 2016) és a legmegalapozottabb el-
méleti megfontolások sem feltétlenül ültethetők 
át a gyakorlatba (WALIGO et al. 2013). Tanul-
mányunknak nem célja a terminusértelmezések 
áttekintése, ugyanakkor fontos meghatároznunk a 
kiindulópontot jelentő definíciót, amely szerint „a 
fenntartható turisztikai fejlesztés egyrészt kielé-
gíti a jelenlegi turisták és fogadóterületek szük-
ségleteit, másrészt védelmezi és növeli a jövő 
lehetőségeit” (WTO 1998, p. 21.). A turizmus 
fenntarthatóságára ugyanakkor – PASSAFARO 
(2020) és BRAMWELL és kollégái (2017) nyo-
mán – egyfajta szemléletként, normatív orientáci-
óként tekintünk, amely egy folyamatos minőségi 
javulást, a társadalmi struktúrák és viselkedési 
rendszerek fenntartható fejlődés irányába történő 
alakulását jelenti. 

Mindez azonban a turizmus egyes szereplői 
számára nehezen adaptálható, helyette a fele-
lős viselkedés gondolata, kritériumai jelentenek 
értelmezhető keretet, amelynek koncepciója a 
2002-es Fokvárosi Nyilatkozatban került először 
kidolgozásra. A Nyilatkozat kitért az utazásszer-
vezők, a szálláshelyek, a kormányzati szervek, a 
civil szervezetek, a helyi lakosság és a turisták 
egyéni felelősségére, valamint összefogásának 
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kutatásunk fókusza az üzleti szféra szereplőire, 
azon belül is a szálláshely-szolgáltatókra irányul, 
ezért fontos megvizsgálni, hogy a nyereség maxi-
malizálásán túl milyen társadalmi és környezeti 
érdekeket tartanak szem előtt a működésük során.

2.3 A felelősség kérdése és vállalati felelős-
ségvállalás a fenntartható turizmusban  

A turizmus fenntarthatóbb irányba történő 
elmozdulásában az ágazat minden érintettjének 
van szerepe. Számos kutatás foglalkozik a tu-
risták felelős magatartásával (HASSAN 2000, 
BUDEANU 2007), és jelentős a szakirodalma 
a vállalatok felelősségvállalásának is turisztikai 
kontextusban (KOVÁCS – KISS 2018, HORN 
2001, ABBAS et al. 2021). 

A vállalkozások felelősségvállalásával fog-
lalkozik a „hármas eredménykritérium” (TBL 
– triple bottom line) és a vállalati társadalmi fe-
lelősségvállalás (CSR) elmélete. Előbbi a fenn-
tarthatóság három alrendszerének való megfele-
lést jelenti (BRAUN 2016), utóbbi az érintettek 
érdekeit figyelembe vevő üzleti működésre fóku-
szál, és legújabb megközelítésében a vállalatokra 
mint a társadalmi rendszer részeire és alakítói-
ra tekint (BRAUN 2016). DOODS és JOPPE 
(2009) megfogalmazása szerint a CSR a vállalat 
szerepe a fenntarthatóbb fejlődés elérésében.

Az egyes szereplők felelősségét és a fenntart-
ható turizmusfejlesztési folyamatokat vizsgáló 
tanulmányok azt is megállapították, hogy sok 
esetben a stakeholderek közötti együttműködés 
és kommunikáció hiánya okozza a fenntartha-
tósági szempontok érvényesülésének kudarcát 
(TIMUR – GETZ 2008, KHATTER et al. 2021). 
Több tanulmány rámutat, hogy a turizmusfejlesz-
tésben érdekelt szereplők közül a szállodáknak 
– legfőképp azok tulajdonosainak és részvénye-
seinek (KHATTER et al. 2021) – mindenképpen 
kulcsszerep jut, még a desztinációs fejlesztések 
esetében is, ahol TIMUR és GETZ (2008) szerint 
a desztinációs szervezetek után az ő befolyásuk 
a legjelentősebb. Kiemelkedő fontossággal bír 
tehát, hogy az ágazat ezen szereplői milyen fenn-
tarthatósági szemlélettel rendelkeznek. Egy ko-
rábbi kutatás (MÁLOVICS 2009) szerint a hazai 
vállalkozások számára a fenntarthatóság aspektu-
sai közül a hosszútávú gazdasági fenntarthatóság 

 – a nonprofit és civil szervezetek,
 – a helyi önkormányzat (képviselők és hivatal-
nokok),

 – az állami hivatalok és igazgatóságok,
 – a regionális (térségi) turisztikai bizottságok és 
marketingigazgatóságok,

 – a regionális (térségi) fejlesztési ügynökségek,
 – a regionális (térségi) kulturális szervezetek,
 – a helyi vállalkozások,
 – a munkáltatói szervezetek,
 – a szakszervezetek 
 – és a látogatók alkotják.

Habár a szervezeti keretek a fenti tanulmány 
megjelenése óta változtak, kirajzolódik, hogy a 
szereplők között a közszféra és az üzleti szféra 
képviselői egyaránt megtalálhatók, valamint az 
egyén szintjén megjelennek a helyi lakosok, a lá-
togatók és a turisták is.

Miután mind a fenntartható szemléletű fej-
lesztések, mind a turizmus klasszikusan nagyszá-
mú érintettet tudhat magáénak (WALIGO et al. 
2013), számos tanulmány (BYRD 2007, DODDS 
– JOPPE 2009) felhívta már a figyelmet az érin-
tettek bevonásának – a fenntartható turizmus-
fejlesztés esetében is – elengedhetetlen voltára. 
A vállalkozások a CSR keretrendszerét csak az 
érintett szereplők hatékony együttműködése ese-
tén tudják sikeresen alkalmazni.

Minthogy a felülről vezérelt turizmusfej-
lesztéshez képest az alternatívaként megjelenő 
fenntartható turizmusfejlesztés folyamatában új 
szereplőként elsősorban a nemállami és nempiaci 
szereplők, közösségek jelennek meg, egyes tanul-
mányok elsősorban a (jelenlegi és jövőbeni) helyi 
közösségeket és a (jelenlegi és jövőbeni) turis-
tákat emelik ki, mint a fenntartható turizmusfej-
lesztés érintettjeit (BYRD 2007). Szintetizálva a 
két – a fentről és az alulról kiinduló fejlesztési – 
megközelítést, a turizmus érintettjeiként az aláb-
bi csoportokat vagy szervezeteket határozhatjuk 
meg: állam, hatóságok, önkormányzatok, piaci 
szereplők/üzleti szféra szereplői, helyi lakosság, 
turisták, civil szervezetek, akadémiai és gyakor-
lati szakemberek (LŐRINCZ – SULYOK 2017, 
HEGEDÜS et al. 2021). 

Tanulmányunkban az üzleti szférában érde-
keltekkel foglalkozunk és a for-profit tevékenysé-
get űző vállalkozások szempontjából vizsgáljuk a 
fenntarthatóság és a turizmus kapcsolatát. Mivel 
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organikus találatot vettük figyelembe, akár cikk, 
akár szálláshely-weboldal volt. A cikkek közül a 
2019-2021. évi találatokat tekintettük át. A legtöbb 
találat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsé-
gének (MSZÉSZ) Zöld Szálloda díjával (https://
www.hah.hu/palyazatok/zold-szalloda) kapcsola-
tos cikk és szálláshely-weboldal volt, illetve több 
találat mutatott a szallas.hu blogjának (https://
blog.szallas.hu/okoszallasok-es-biohotelek/) 
válogatására is, amelynek szállodai találatai 
szerepeltek a Zöld Szállodák listájában, míg a 
kisebb vendégházak, ökoszállások új találatként 
kerültek bele a mintánkba. 

18 szálláshelynek küldtünk felkérést mélyin-
terjú készítésére. 2021 október-novemberében 11 
félig strukturált mélyinterjút készítettünk el, tízet 
online formában, egyet pedig személyesen. Az 
interjúk egy előzetesen összeállított vezérfonal 
alapján kerültek lebonyolításra, időtartamuk 30 és 
90 perc között volt. Az interjú vezérfonala minden 
interjúalany esetében azonos volt, amely a beveze-
tő kérdések után témakörönként blokkosítva tartal-
mazta a kérdéseket. Mivel az ismertetett eredmé-
nyek egy széleskörű kutatás részei, így az interjú 
vezérfonal kérdései nemcsak a fenntarthatóság és 
a felelősség értelmezéséire kérdeztek rá, hanem 
a kutatáshoz kapcsolódó további témaköröket is 
érintettek, amelyek jelen elemzés szempontjából 
nem relevánsak. Az interjú vezérfonalat egy pró-
bainterjú során teszteltük és kisebb változtatásokat 
eszközöltünk a tapasztalatok alapján, így a követ-
kező interjúkat már a véglegesített interjú vezérfo-
nal alapján bonyolítottuk le. Az interjúba bevont 
szálláshelyek nevét, település és megyei szintű 
elhelyezkedését és kiválasztásuk szempontját az 1. 
táblázat tartalmazza. 

Az interjúkról leiratot készítettünk, majd 
két téma mentén elemeztük azokat. Elsőként az 
fenntarthatóság értelmezésére, majd a felelősségre 
vonatkozó kérdésekre adott válaszokat elemeztük 
induktív eljárással.

jelenti a kulcstényezőt, és a felelősségvállalás 
mértéke nagymértékben függ a vállalat méreteitől 
és a felsővezetés elkötelezettségétől, helyi 
kötödésétől.

A szálláshelyek környezeti és társadalmai 
hatásai – ennek megfelelően, a negatív hatások 
minimalizálása irányában tett törekvései – igen 
komplexek és az energia- és vízgazdálkodás, a 
beszerzés, a hulladékkezelés, a higiéniai intéz-
kedések, a kapacitástervezés, a közlekedés és a 
munkaerő-gazdálkodás területei köré csopor-
tosulnak (HEGEDÜS – LONTAI-SZILÁGYI 
2019). Míg egyes tanulmányok (FILIMONAU 
et al. 2021) a tényezők teljes körét igyekeztek 
feltárni, addig mások (HALDORAI et al. 2022, 
DARVISHMOTEVALI – ALTINAY 2022) a 
munkaerőgazdálkodás „zöldítésében” rejlő lehe-
tőségeket vizsgálták. HALDORAI és kollégái 
(2022) megállapították, hogy a felsővezetés kör-
nyezeti kérdésekben megmutatkozó elkötelezett-
sége és a „zöld” szellemi tőke közvetlen hatással 
van a humánerőforrás-gazdálkodásra és a szállo-
dák környezeti teljesítményére.

3. Módszer

Kutatásunk elméleti keretrendszerét a szakiro-
dalmi áttekintés során feltárt fenntartható és felelős 
turizmus értelmezései adták, majd meghatároztuk 
a vizsgálandó fogalmak körét, amelynek alapjául 
a Turisztikai Világszervezet (UNWTO) fogalom-
meghatározásai szolgáltak. Kutatásunkban arra a 
kérdésre kerestük a választ, hogy a hazai szállás-
hely-szolgáltatók milyen értelmezéseket társíta-
nak a fenntarthatósághoz és milyen felelősséget 
tulajdonítanak a turizmus főbb szereplőinek a 
fenntarthatóság gyakorlatba történő átültetésében. 
Vélekedéseket, motivációs és (vállalati) viselkedé-
si mintázatokat vizsgáltunk, amelyhez a kvalitatív 
módszert tartottuk alkalmasnak (MITEV 2019). 

Mivel fontosnak tartottuk, hogy kutatásunk 
első fázisában olyan szolgáltatók körében vizs-
gálódjunk, amelyek valamilyen formában már 
kapcsolatba kerültek a fenntarthatósági szem-
lélettel, az alábbi metódussal választottuk ki a 
mintába kerülő egységeket. Az internetes keresés 
során három kulcsszóra – „fenntartható szállás-
helyek”, „zöld szálláshelyek” és „környezettuda-
tos szálláshelyek” – kerestünk rá, és az első tíz 
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„Ez egy eléggé komplex megközelítés. Kör-
nyezeti elvárások, társadalmi elvárások és gaz-
dasági fejlődés igényeit is egyaránt ki kellene 
elégíteni. Tehát a fenntarthatóság, én úgy gondo-
lom, hogy egy fejlődést jelent, és nem pedig egy 
növekedést.” (7).

„A legfontosabb szempont az, hogy minél to-
vább fenntartható legyen maga a bolygónk és az 
az életközösség, amiben élünk.” (8). 

A legjellemzőbb jelentéstársítás a környe-
zeti szempontok figyelembevétele volt, néhány 
esetben a terminus komplexitásának ismertetése 
mellett, mint kiemelt jelentéstartalmat említették, 
néhány esetben pedig a környezeti szempontokon 
kívüli, társadalmi-gazdasági aspektusok nem is 
igazán mutatkoztak meg. 

„Elsősorban nálam természetközeli, termé-
szetes dolgok, amelyek energiahatékonyak is” 
(1).

„Tudom, hogy nem szabad erre leszűkíteni, de 
nekem mindig csak a környezetvédelem, mint kife-
jezés jut róla az eszembe, illetve hát az iskolában 
sok órán is megtanultuk, hogy azt jelenti, hogy úgy 
elégítsük ki a jelenlegi szükségleteinket, hogy ne 

4. Eredmények

Az elemzés eredményeit két kutatási 
alkérdésünk mentén mutatjuk be. (Az idézetek 
után szereplő számok az 1. táblázatban bemutatott 
interjúalanyok sorszámai.)

4.1 Fenntarthatósággal kapcsolatos  
értelmezések

Az interjú bemelegítő kérdéseként – előzetes 
magyarázat vagy orientáció nélkül – tettük fel az 
interjúalanyoknak a kérdést, hogy mit jelent szá-
mukra a fenntarthatóság. Interjúalanyaink szerte-
ágazó értelmezési szempontokat említettek, jel-
lemző volt a fogalom komplexitásának és a jövő 
dimenziójának említése. 

„Igazából számomra a fenntarthatóság azt 
jelenti, hogy egy vállalkozás hosszú távon tud 
sikeresen működni, tehát itt a hosszú távot én 
úgy értem, hogy évtizedekről beszélünk, (…) egy 
vállalkozás (…) társadalmi és gazdasági és ter-
mészeti környezetbe is illeszkedjen. És nyilván 
konfliktusok nélkül …” (3).

1. táblázat: Az interjúalanyok által képviselt vállalkozások, azok lokációja 
és a kiválasztás szempontja 

Table 1:  Businesses represented by the interviewees, their location and selection criteria

Szálláshely neve Elhelyezkedés Megyei elhelyezkedés Mintába kerülés indikációja

1 Bio Ház Üröm Üröm Pest megye blog.szallas.hu

2 EcoLodge Üdülőház Irota
Borsod-Abaúj- 

Zemplén megye
blog.szallas.hu

3 Hotel Sástó Gyöngyös-Sástó Heves megye Zöld Szálloda

4 Kempinski Hotel Corvinus Budapest Budapest Budapest Zöld Szálloda

5 Kis-Balatoni Ökoporta Zalaszabar Zala megye blog.szallas.hu

6 Natura Hill Vendégház és Étterem Zebegény Pest megye blog.szallas.hu

7 Öko-Park Panzió és Kemping Szarvaskő Heves megye blog.szallas.hu

8 Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa Sárvár Vas megye Zöld Szálloda

9 Royal Club Hotel Visegrád Visegrád Pest megye Zöld Szálloda

10 Saliris Resort Spa & Konferencia Hotel Egerszalók Heves megye Zöld Szálloda

11 Szépia Bio & Art Hotel Zsámbék Pest megye Zöld Szálloda

Forrás: saját szerkesztés
Source: author’s own editing
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mértékű felelősséget tulajdonítanak, ezért máso-
dik kutatási kérdésünkben arra kerestük a választ, 
hogy a hazai, a fenntarthatóságot valamilyen 
mértékben szem előtt tartó szolgáltatók mit gon-
dolnak a felelősség kérdéséről. Interjúalanyaink 
többnyire egyetértettek abban, hogy az ágazat 
átalakításában minden érintettnek jut szerep, a 
lehetőségekhez mért cselekvés mindenkitől el-
várható. Néhány esetben ugyan az ágazat szerep-
lői között csak a szolgáltatókat és a fogyasztókat 
említették, de ahol szélesebb érintetti körben gon-
dolkodtak, ott jellemzően az állam, a turizmusirá-
nyítás, esetleg a nemzetek feletti szabályozások 
szerepét emelték ki. 

„Bármilyen ágazatról beszélünk, ez a turiz-
musra is igaz, én elsősorban az állam felé fordul-
nék. Azt hiszem, hogy az állam, már csak azért 
is, mert az államnak van messze a legnagyobb 
hatásköre erre.” (9).

„Nyilván itt a szolgáltatók felelőssége sem 
elhanyagolható, de én úgy gondolom, hogy en-
nek azért egy magasabb szinten kell történnie, 
tehát mindenképpen olyan szabályozásokat kell 
létrehozni, amik nem engedik a szolgáltatókat 
bizonyos dolgokra, vagy korlátozzák valamilyen 
szinten …” (3).

„(...) egy olyan nemzetközi egyezményt, hogy 
megszabják a minimum repülőjegyek árát. (…) itt 
Magyarország vonatkozásában a belföldi turiz-
must serkentené, ezáltal fenntarthatóbban tudná-
nak működni a helyi szolgáltatók is.” (3).

„És úgy, de mindenféleképpen egy olyan el-
mozdulás kell, egy lassú elmozdulás, egy fenn-
tartható elmozdulás, ami efelé ösztönöz, és akkor 
nyilván az uniónak, az államnak, a szolgáltatók-
nak és a vendégeknek is van felelőssége.” (1).

„Magyarországnak azon az úton kell halad-
nia tovább, amit kijelölt a COVID előtt és meg is 
tudja valósítani, tudjuk azt, hogy több országnak, 
régiónak ez nem sikerült. Jelenleg abban a pilla-
natban vagyunk, hogy az erőforrásokat allokál-
tuk és azokat az irányokat, amiket létrehozott az 
ország folytatni kell.” (10).

Több válaszadó említette az edukáció fon-
tosságát, amely árnyalja a felelősség kérdését 
is. Állami vagy alsóbb szintű, de mindenképpen 
közfeladatként tekintenek az edukáció megszer-
vezésére, amellyel azonban el lehet érni, hogy a 
többi szereplő – mind a keresleti, mind a kínálati 

akadályozzuk a jövő szükségleteinek a kielégítését. 
Szóval számomra környezetvédelem ...” (9). 

Fontos megemlítenünk ugyanakkor, hogy – 
habár az értelmezéskor a környezeti szempontok 
domináltak – több interjúalany esetében a konk-
rét gyakorlatokra történő rákérdezéskor már meg-
jelentek a társadalmi dimenzió szempontjai is, 
például a jótékonysági akciók vonatkozásában. 
Egyetlen válaszadó volt csupán, aki kifejezetten 
a gazdasági fenntarthatóságra asszociált.

A turizmus és a fenntarthatóság kapcso-
latának vonatkozásában érdekes mintázatok 
figyelhetők meg. Több interjúalanyra jellemző, 
hogy a turizmus káros hatásaira a szakmán kívü-
liek szemszögéből tekint, ezzel vagy némiképp 
távolítva magától a kérdést vagy lehetőséget adva 
arra, hogy ellenpontként megoldási javaslatokat, 
jó gyakorlatokat fogalmazzon meg. 

„Sajnos a turizmusnak nem olyan jó a hírneve. 
Mindenki rögtön a repülésre gondol, és hogy ez 
mekkora kárt okoz. Mi azt szeretnénk megmutatni, 
hogy a luxusturizmus és a fenntarthatóság nagyon 
jól működhet együtt. Fontos, hogy az emberek is 
észrevegyék, hogy ez nem két külön dolog, hanem 
nagyon harmonikusan is együtt tud lenni.” (2).

„Tudjuk azt, hogy a turizmus az egyik 
legkörnyezetszennyezőbb iparág, és hogy azon 
belül mit kellene tenni, hogy mégse erről legyen is-
mert ez az iparág. Azért, hogy ne ez jusson rögtön 
mindenkinek eszébe erről az iparágról, …” (4). 

„A turizmusnál szokták mondani, hogy a tu-
rizmus az az egyik legszennyezőbb ágazata a je-
lenlegi életünknek.” (7). 

Szintén jellemző volt a turizmus fenntartható-
ságával kapcsolatban a túlturizmus (overtourism) 
jelenségének említése, és ezzel összefüggésben is 
megjelentek a fenntarthatóság társadalmi szem-
pontjai. 

„A turizmus terén egy fontos tényező, hogy 
ne terheljük túl az adott desztinációt, az is fontos, 
hogy az ott lakók még élhetőnek élhessék meg az 
adott desztinációt.” (8). 

4.2 Felelősség – Az egyes érintettek lehetsé-
ges szerepe

A turizmus fenntarthatóbb irányba történő 
elmozdításában az ágazat szereplőinek a szak-
irodalomban fellelhető tanulmányok is más-más 
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Az önkormányzatok, helyi és térségi szer-
vezetek szempontjából is releváns eredmény – a 
fenntarthatóság érdekében tett szabályozások 
iránti igény meglétén kívül –, hogy a megkér-
dezett szolgáltatók elengedhetetlennek tartják az 
edukációt a fenntarthatósággal összefüggésben 
mind a vállalkozások, mind a fogyasztók irányá-
ban.

Kutatásunk következő szakaszában megvizs-
gáljuk, hogy a szálláshely-szolgáltatók milyen 
gyakorlatokat valósítanak meg a fenntarthatóság 
érdekében, mennyire komplexen alkalmazzák 
a felelős vállalati viselkedés elemeit. Vizsgála-
tunkat a későbbiekben szeretnénk kibővíteni a 
szektor további szereplőire, így a vendéglátóhe-
lyek és az utazási irodák körében is mélyinter-
júkat tervezünk lebonyolítani. A továbbiakban 
érdemes lehet a turizmus más érintettjeit – állami 
és desztinációs szervezeteket – is bevonni a ku-
tatásba.

HEGEDÜS SÁRA – KISS KORNÉLIA – 
BOROS KITTI

Abstract

“Yet whose responsibility is this?” - Sus-
tainability responsibilities of tourism stake-
holders from the perspective of accommoda-
tion providers

In tourism, the idea of sustainability can be 
seen as an approach that, while easily adaptable 
for organizations involved in destination manage-
ment, is difficult for profit-oriented service pro-
viders to grasp. In the case of the latter, defining 
the principles of responsible market behavior and 
its concrete implementation means the framework 
for thinking. In our research, we sought to answer 
the question of how Hungarian accommodation 
providers associate interpretations with sustain-
ability and what responsibilities they attribute to 
the implementation of sustainability in practice 
by individual stakeholders in tourism. The results 
of our qualitative research show that service pro-
viders, although acknowledging the responsibili-
ties of all three actors (consumers, businesses, the 
state), mostly believe that the public toolkit has 
the greatest influence on the practical adaptation 
of sustainability principles.

oldalon – is magasabb szinten építse be a fenn-
tarthatósági szempontokat a viselkedésébe. 

„A szabályok megalkotásán és betartatásán túl 
edukációra is nagyon nagy szükség lenne az egyé-
nek és a vállalkozások részére is, hogy tudatosítsuk 
bennük, a fenntarthatóság az ő saját érdekük is, 
hogy ne csak a szabályok megszegésének szank-
cionálása miatt tartsák be azokat, hanem azért is, 
mert belátják, a fenntarthatóságra való törekvés 
szükséges ahhoz, hogy a Föld és ezáltal mi, embe-
rek “túléljük” azokat a folyamatokat, amelyeket az 
elmúlt időszakban “előidéztünk” a bolygónkon. Az 
edukáció sokat segítene abban is, hogy az egyének 
és a vállalkozások a maguk szintjén is hozzanak 
meg döntéseket a fenntarthatóság érdekében, az 
előírt szabályokon túl.” (8).

Interjúalanyaink többsége fontosnak tartja a 
turisztikai vállalkozások szerepét a fenntartható 
turizmus rendszerében. Fenntartható gyakorlata-
ik mennyisége és mértéke eltérő, és jellemzően 
előrébb tartanak azon vállalkozások, amelyek 
saját felelősségüket nagyobbra, lehetőségeiket 
szélesebb körűre értékelik. A szakirodalmi ered-
ményeket támasztja alá, hogy a kisebb vállalko-
zások esetében jobban tetten érhető a tulajdonosi/
felsővezetési elkötelezettség és a saját felelősség 
hangsúlyozása.  

„... ez mindenkinek a helyi, vagy mindenkinek 
a saját felelőssége lenne igazán” (7). 

4. Következtetések

Kutatásunkban a fenntarthatóság értelmezé-
sét és a felelősség kérdéskörét vizsgáltuk szál-
láshely-szolgáltatók körében. Eredményeink azt 
mutatták, hogy a szolgáltatók számára a fenntart-
hatóság leginkább a környezetvédelmi szempon-
tok figyelembevételét jelenti, illetve desztinációs 
vonatkozású tartalmat – a túlturizmus elkerülését 
– társítanak hozzá. A turizmus szereplői közül 
leginkább az állami szférának a befolyását hang-
súlyozzák, amely – véleményük szerint – a meg-
felelő szabályozási keret megalkotásával minden 
szereplőre hatást gyakorolna. Ugyanakkor az 
állami felelősség dominanciája mellett majdnem 
minden interjúalany fontosnak véli saját szerepét 
is a fenntarthatóság felé történő elmozdulásban. 
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Bevezetés

A körforgásos gazdaság szemlélete nem csak 
a tudományos művek témáját képezi, de átszövi 
mindennapjainkat is. A média felületein, az ok-
tatás különböző szintjein, és a közösségi progra-
mokon keresztül, egyre nagyobb hatást fejtenek 
ki a társadalomra a környezetvédelmi szem-
pontok. Jeles példája ennek a Planet Budapest, 
2021 nagyszabású rendezvény is, amely egyrészt 
technológiai fejlesztéseket, innovatív termékeket 
és szolgáltatásokat mutatott be a fenntartható-
ság jegyében, másrészt a környezeti folyamatok 
bemutatásával a helyes emberi viselkedésmódra 
is felhívta a figyelmet, mindeközben megoldási 
javaslatot is kínálva a környezeti lábnyom csök-
kentésére. A társadalmi-gazdasági hatások tehát 
a környezeti célok esetén sem választhatóak szét 
egymástól. A kérdés azonban az, hogy míg a kör-
nyezettudatosság – különösen az új generációk 
tekintetében – formálható, addig egy működő 
termelő és/vagy szolgáltató vállalkozás esetén 
hogyan ültethető át ez a vállalati stratégiába. Je-
len tanulmány ebben a kérdéskörben vizsgálódik 
és a körforgásos gazdaság környezetei céljainak 
érvényesülését elemzi a vállalkozások körében.

Elméleti háttér

A jelenlegi gazdasági rendszer lineáris 
szemléletű. A nyersanyagok természetből való 
kitermelése biztosítja a termékek előállítását, 
melyek egy részéből a felhasználás után nagy 
mennyiségű hulladék keletkezik (NEUMANNÉ 
– VARGA-DANI 2020, NEUMANNÉ – VAR-
GA-DANI 2021). A körforgásos gazdaság célja 
ennek a lineáris rendszernek a megváltoztatása. A 
körforgásos gazdaság elveinek megvalósítása tá-
mogatja a fenntartható fejlődés céljainak elérését, 
ezért fontos, hogy a gazdasági szereplők alkal-
mazzák ezeket az elveket. Kutatói szemszögből 
pedig lényeges mérni alkalmazások elterjedtsé-

A fenntarthatósági szemlélet egyre 
nagyobb hangsúlyt kap mindennapja-
inkban. Az egyre nagyobb számban szü-
lető hazai és nemzetközi tudományos 
művek mellett közösségi szinten is vall-
juk a környezet védelmének fontossá-
gát. Az egyéni felelősségvállalás mellett 
a gazdasági szervezetek és a települési 
önkormányzatok is előtérbe helyezték a 
körforgásos szemléletet, amelynek meg-
felelően igyekeznek tevékenységüket 
folytatni. Az érdeklődő nagyon sok jó 
gyakorlattal találkozik, azonban olyan 
felmérés még nem született, amely tel-
jes képet mutat Magyarországról. Je-
len tanulmány a gazdasági szervezetek 
szintjén ténylegesen megvalósuló, a 
körforgásos gazdaság szemléletének 
megfelelő elkötelezettséget mutatja be. 
A felmérésbe a foglalkoztatottak száma 
alapján, az 5.000 legnagyobb, magyar-
országi székhellyel rendelkező vállal-
kozást vontuk be elektronikus kérdőív 
formájában. A kutatási eredmények azt 
bizonyítják, hogy a válaszadó vállalko-
zások a környezeti fókusz alapján három 
csoportba sorolhatók, valamint erősen 
érződik a főváros-vidék különbsége is. 
Az országos elemzések azt mutatják, 
hogy valóban elindult a paradigmaváltás 
a gyakorlati életben, mérhetően a vidéki 
vállalkozások javára.

Körforgásos gazdaság a vállalkozások 
életében – Mérhető-e a paradigmaváltás 
a vállalkozások működésében?
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a társadalmi egyenlőséget, a jelenlegi és a jövő 
generációinak javára. 

A körforgásos gazdaság paradigmája olyan új 
perspektívát vezet be a gazdasági életbe, ahol a 
gazdasági növekedés szétválik az erőforrás-fel-
használástól és a szennyezőanyag-kibocsátástól, 
mivel az elhasználódott anyagokat és termékeket 
inkább erőforrásnak és nem hulladéknak tekintik. 
A koncepció lényege az anyaghurkok lezárása, 
a nyersanyagigény és a hulladékkezelési igény 
csökkentése (ELIA et al. 2017). A körforgá-
sos rendszer jelentős javulást eredményezhet az 
anyagfelhasználás hatékonyságában, és nyeresé-
ges lehet a gyártók számára is (MACARTHUR 
2013). Minél szűkebb a kör, azaz minél kevésbé 
kell egy terméket megváltoztatni az újrafelhasz-
nálás, a felújítás és az újragyártás során, azaz 
minél gyorsabban tér vissza a használatba, annál 
nagyobb a potenciális megtakarítás. Ez érvényes 
a termékbe beépülő anyagokban, a munkaerőben, 
az energiában és a tőkében, valamint a kapcsoló-
dó externáliákban (például üvegházhatású gázok 
kibocsátása, víz, toxicitás) is, ezáltal annál több 
anyag marad meg (MACARTHUR, 2013). A 
körforgásos gazdaság keretrendszerét ELIA et al. 
(2017) átfogó munkája alapján szemléltetjük (1. 
ábra).

gét, amivel kapcsolatban a körkörösségi mutatók 
széles skáláját fejlesztették ki. 

A körkörös gazdaság témaköre egyre inkább 
beépült a tudományos gondolkodásba és vállala-
ti stratégiákba (LENGYEL et al. 2021, MÁHR 
et. al. 2018) is. Jelen tanulmányunkban szino-
nimaként használjuk a körforgásos és a körkö-
rös gazdaság kifejezéseket. A szakirodalomban 
igen elterjedt témakör, ebből fakadóan számos 
definícióval találkozhatunk, melyből az egysé-
gesség hiánya következik. KIRCHHERR et al. 
(2017) 114, a körforgásos gazdaságra vonatkozó 
definíciót tekintettek át, melyeket 17 dimenzióra 
osztottak fel. Definíciójuk szerint a körforgásos 
gazdaság olyan gazdasági rendszer, amely az 
„élettartam végi” – end of life – koncepciót (a 
lineáris gazdaságot) az anyagok csökkentésével, 
alternatív módon történő újrafelhasználásával, új-
rahasznosításával és visszanyerésével váltja fel a 
termelési/elosztási és fogyasztási folyamatokban. 
A körkörös gazdaság mikroszinten (termékek, cé-
gek, fogyasztók), mezoszinten (öko-ipari parkok) 
és makroszinten (város, régió, nemzet és azon túl) 
működik, azzal a céllal, hogy támogassa a fenn-
tartható fejlődés céljainak elérését, vele szimul-
tán a környezet minőségét, a gazdasági jólétet és 

1. ábra: A körforgásos gazdaság keretrendszere 
Figure 1: The circular economy framework

Forrás: ELIA et al. (2017) alapján a szerzők saját szerkesztése
Source: Based on ELIA et al. (2017) and edited by the authors
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ből, ezért kritikus fontosságú a képességek és 
az infrastruktúra kiépítése a hurkok lezárásához 
(MACARTHUR, 2013). 

A fordított ciklusok nem csak egy iparágra 
korlátozódnak, egyben „lépcsőzetesek” is külön-
böző iparágakban (MACARTHUR, 2013).

Ciklusokon átívelő és ágazatközi együttmű-
ködés: együttműködések kiépítésére összpontosí-
tó intézkedések az új értékláncon keresztül akár 
új szereplők bevonásával is, a melléktermékek 
hulladékká válásának megakadályozása hatékony 
ipari szimbiózison keresztül. 

A körforgásos gazdaság elmozdítaná a gazda-
sági egyensúlyt az energia-intenzív anyagokról és 
az elsődleges kitermelésről. A fordított ciklusú tevé-
kenységek új szektorként jelennek meg az anyagok 
újrafelhasználása, felújítása, újragyártása és újra-
hasznosítása céljából (MACARTHUR, 2013).

Az ábra bal oldalán található, mérendő kö-
vetelmények fogják adni empirikus kutatásunk 
alapját. A körforgásos gazdaság mérésére számos 
keretrendszer, mutatószámrendszer található a 
szakirodalomban. KOZMA et al (2021) meg-
állapítja, hogy a legátfogóbb elemzéseket a 
körforgásos gazdaság mutatószámainak feltér-
képezésére vonatkozóan ELIA et al. (2017), 
PARCHOMENKO et al. (2019) és SAIDANI et 
al. (2019) végezték. SAIDANI et al. (2019) 55 in-
dikátorkészletet azonosítottak, ami alapján kidol-
gozták a körforgásos gazdaság mutatószámainak 
taxonómiáját 10 kategóriában. Parchomenko et al. 
(2019) munkája strukturált képet ad a körforgásos 
gazdaság mérésére vonatkozó mérőszámokról. A 
cikk szerzői 63 mérőszám és 24 releváns jellem-
ző strukturált elemzését végezték el, mint például 
az újrahasznosítás hatékonysága, a hosszú élet-
tartam és a készletek elérhetősége. Az elemzés a 
mérőszámok három fő klaszterét azonosította: (1) 
az erőforrás-hatékonysági klasztert, (2) az anyag-
készletek- és áramlások klaszterét, (3) és a termék-
központú klasztert. Megállapítják, hogy a legelter-
jedtebb szempontok a hulladék ártalmatlanításra, 
az erőforrások elsődleges és másodlagos felhasz-
nálására, az erőforrás-hatékonyságra/termelékeny-
ségre, valamint az újrahasznosítási hatékonyságra 
összpontosítanak. 

A mérendő követelmények körében (az 1. 
számú ábra bal oldala) az általunk későbbiekben 
is használt 5 tényezőt ismertetjük részletesen. 

Az 1. számú ábra közepén a körforgásos 
gazdaság paradigmájának öt fő fázisa látható: az 
anyagbevitel, a tervezés, a gyártás, a fogyasztás 
és végül az életciklus végi (end of life) erőforrás 
gazdálkodás, ami az első fázis inputját biztosítja. 
Ezen fázisok azokat a folyamatokat reprezentál-
ják, amelyek teljesítményének mérése elenged-
hetetlen ahhoz, hogy egy rendszer körkörösségét 
meg tudjuk ítélni. 

A keretrendszerben négy cselekvési kategó-
ria került meghatározásra az ábra jobb oldalán: 
(MACARTHUR 2013, PHILP et al. 2018, ELIA 
et al. 2017, JANIK – RYSZKO 2019, FRAN-
CO-GARCÍA et al. 2019 alapján):

Körkörös terméktervezés- és gyártás: ebbe a 
kategóriába számos tevékenység sorolható, kezd-
ve a termékek újrafelhasználását, felújítását és új-
rahasznosítását elősegítő környezetbarát tervezé-
si módszerektől, a kevésbé veszélyes anyagokat 
tartalmazó termékek és eljárások tervezéséig.

Üzleti modellek: olyan új üzleti modellek 
elterjesztése, mint például a terméktulajdonlást 
helyettesítő termék-szolgáltatási rendszerek, 
vagy a kollaboratív fogyasztási eszközök, 
amelyek a fogyasztók közötti csatornák szélesebb 
elterjedésére épülnek.

Fordított/lépcsőzetes kör-kompetenciák: a for-
dított, illetve lépcsőzetes körök kiépítésének képes-
ségéről szól. A zárt hurkú ciklusok támogatására irá-
nyuló intézkedések vonatkozhatnak pl. az innovatív 
technológiák alkalmazására az újrahasznosításban, 
vagy az anyagok lépcsőzetes felhasználására, illetve 
a másodlagos piacok támogatására.

A „lépcsőzetes használat ereje” az újrafel-
használás diverzifikálására utal az értékláncon 
keresztül. Például a pamutruházat felhasználása 
használt ruházati cikként, ami majd átkerül a bú-
toriparba szálbetétként a kárpitozásba, a szálbeté-
tet pedig később újra felhasználják az építőipari 
kőzetgyapot szigetelésekben.

Fordított körök: általánosságban elmondha-
tó, hogy a zárt hurkok két ellátási láncból állnak 
(WELLS – SEITZ 2005): egy előremenő és 
egy fordított láncból, ahol a visszanyert termék 
újra belép a hagyományos előremenő láncba 
(antikainen – VALKOKARI 2016). Ehhez költ-
séghatékony, jó minőségű begyűjtési, szállítási és 
kezelési rendszerek szükségesek, mivel nélkülük 
folytatódik az anyagok kiszivárgása a rendszer-
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feltételezése szerint, a nagyobb méretű vállalko-
zások azok, ahol a környezeti szemlélet mérhető 
módon is megjelenik. Ennek oka, hogy ezek a 
vállalkozások jelentős arányban környezeti stra-
tégiát is alkotnak, amelynek megvalósulását a 
környezetvédelmi vezetés legkülönfélébb eszkö-
zeivel igyekeznek végrehajtani. 

A szerzők a kutatás alapsokaságaként, az első 
5.000 db – alkalmazotti létszám alapján – leg-
nagyobb, magyarországi székhellyel vagy telep-
hellyel rendelkező vállalkozást határozták meg. A 
kutatási kérdések megválaszolása primer, elekt-
ronikus úton kiküldött kérdőíves felmérés ered-
ményeinek elemzésén alapul. Összesen 4.606 db 
kérdőív ért célba, amelyből 205 db érkezett visz-
sza, a teljes kitöltők száma 121 db volt. Méretü-
ket tekintve a vállalkozások közel 70%-a 50-250 
fő közötti, 30%-a pedig 250 főnél nagyobb alkal-
mazotti létszámmal rendelkezik. A legnagyobb 
válaszadó vállalkozásnál több mint 37 ezer mun-
kavállaló dolgozik.

A kérdőívek 22%-a budapesti vállalkozások-
tól érkezett vissza, a kitöltések arányában nézve 
a legnagyobb kitöltési kedv Baranya, Pest és So-
mogy megyéket, míg a legkisebb Nógrád és Vas 
megyéket jellemezték (itt megjegyzendő, hogy 
ezekben a megyékben a regisztrált gazdasági 
szervezetek száma is alacsonyabb a többi me-
gyéhez képest, KSH, 2021 alapján). A válaszadó 
vállalkozások közel 40%-a a feldolgozóiparban 
végzi tevékenységét, igen változatos fő tevé-
kenységi körben. Több cég a fémmegmunkálás, 
fémszerkezet gyártása területén működik, illetve 
közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártá-
sával foglalkozik. Az éves nettó árbevétel tekin-
tetében igen nagy a szórás a vállalkozások között, 
342 milliárd Ft a legnagyobb és 48 millió Ft volt 
a legkisebb realizált nettó árbevétellel rendelkező 
cég a mintába került gazdálkodó szervezetek kö-
zött. Mindezek azt mutatják, hogy az elemzések 
alapját képező minta széles körben fedi le a kü-
lönböző típusú és méretű vállalkozásokat.

A kutatás eredményei

A kérdőív kitöltése során a vállalkozásoknak 
rangsorolniuk kellett a válaszaikat 1-től 6-ig ter-
jedő skálán, arra vonatkozóan, hogy vállalatuknál 

Ezeket számos szerző említi és alkalmazásra ja-
vasolja műveiben (ELIA et al. 2017, PHILP et al. 
2018, JANIK – RYSZKO 2019, KRISTENSEN 
– MOSGAARD 2020, KWARTENG et al. 
2021, KRAVCHENKO et al. 2020, MANCINI 
– RAGGI 2021, MORAGA et al. 2019). 

 – A természeti erőforrások beszerzésének és 
felhasználásának csökkentése: A fő cél a 
természetes ökoszisztéma jelenlegi, lineáris 
modellek által okozott eróziójának csökkentése 
azáltal, hogy kevesebb erőforrásból magasabb 
értéket hozunk létre. Ennek egyenes következ-
ménye a természeti erőforrások hatékonyabb 
megőrzése a nyersanyagok, a víz és az energia 
hatékony felhasználásával.

 – A szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése: A 
közvetlen és a közvetett emissziókra vonatkozik.

 – Az anyagveszteségek csökkentése: A termékek 
és anyagok visszanyerését és újrahasznosítását 
szolgáló zárt hurkú modellek megvalósítása. 
A fordított (visszafelé irányuló) áramláson 
keresztül lehetővé teszi a hulladékképződés 
megelőzését, az égetés és a hulladéklerakás mi-
nimalizálását, valamint az energia- és anyag-
veszteségek csökkentését.

 – A megújuló és újrahasznosítható erőforrások 
arányának növelése, ezáltal a károsanyag-ki-
bocsátás csökkentése.

 – A termékek értéktartósságának növelése: Ez a 
cél a termékek élettartamának meghosszabbítá-
sával, a fentebb már említett terméktulajdonlást 
helyettesítő új, felhasználás-orientált szolgálta-
tásokra épülő üzleti modellek bevezetésével 
érhető el. Azonfelül az anyagok nagyfokú új-
rahasznosításával, a késztermékek komponens-
ként való újrafelhasználásával valósítható meg.

Végül, az ábra alján, a paradigma három 
fő beavatkozási területe körvonalazódik: a 
mikroszint (az egyes vállalatokra, termékek, 
ügyfelek szintje), a mezoszint (azaz ökoipari par-
kok), valamint a makroszint (városok, nemzetek) 
szintje (GHISELLINI et al. 2016).

Jelen kutatásunkban vállalati szinten vizsgál-
juk a fentebb említett 5 mérendő követelményt. 

Az adatbázis jellemzői

A kutatás a körforgásos gazdaság elméleté-
nek gyakorlati életben történő megjelenését, illet-
ve annak mértékét hivatott vizsgálni. A szerzők 
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a természeti erőforrások beszerzésének és fel-
használásnak csökkentése (rangsorszám módusz: 
4). A többi megadott cél esetén a vállalkozások 
az 5-ös rangsorszámot adták a leggyakrabban. 
Azonban szembetűnő, hogy a cégek kisebb ará-
nya értékelte a körforgásos gazdaság ezen elemeit 
elsődlegesen érvényesülő célnak. A teljes mintá-
ban mindössze öt olyan vállalkozás volt, amelyik 
mindegyik környezeti célt a legmagasabb (6) ér-
vényesülési szinten értékelte, ezek mindannyian 
a feldolgozóiparban tevékenykednek, és mind 
a létszám, mind az árbevétel tekintetében nagy 
differencia mutatkozik közöttük (az árbevétel ter-
jedelme több mint 11 mrd Ft, a létszám terjedel-
me pedig közel 400 fő). A mintában viszont csak 
egy – az építőiparban működő – vállalkozás volt, 
amely egy megadott környezeti célt sem érzékel 
az erősen érvényesülő célok között (1). Mindezek 
alapján nem lehet levonni azt a következtetést, 
hogy a válaszadó vállalkozások környezeti gya-
korlatuk alapján vagy körforgásos gazdaság ori-

milyen mértékben érvényesülnek a következő 
környezeti célok:
 – A természeti erőforrások beszerzésének és fel-
használásának csökkentése;

 – Megújuló és újrahasznosítható erőforrások 
használata;

 – A szennyezőanyag kibocsátás csökkentése;
 – Az anyagveszteség csökkentése;

A termékek tartósságának növelése (2. ábra)
Az egyes kérdések rangsorolását tekintve jelen-
tős eltéréseket tapasztaltunk, ami arra utal, hogy 
a megadott környezeti célok megítélése megle-
hetősen különböző. A 2. ábra oszlopdiagramjai 
alapján az első következtetésünk az volt, hogy 
a vállalkozások bizonyos hányada, a kérdőívben 
megadott környezeti cél érvényesülésének mér-
tékét nem tartja magasnak. Kivételt képez ezek 
közül a megújuló és újrahasznosítható erőfor-
rások használata, amely esetén a 2-es rangsor-
szám fordult elő a legtöbbször. A másik, kissé 
alacsonyabb érvényesülési értéket kapott cél, 

2. ábra: A környezetvédelmi célokra adott válaszok megoszlása 1-6-os skálán (%) 
Figure 2: Distribution of responses to environmental objectives on a scale of 1-6 (%)

Forrás: A szerzők saját szerkesztése
Source: Edited by the authors
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lunk, a terjedelem 37 ezer fő. Mindez azt jelenti, 
hogy a legnagyobb árbevétellel, illetve dolgozói 
létszámmal rendelkező cégek ebbe a kategóriába 
kerültek, de számos, nagyságrendekkel kisebb 
vállalkozás is található az élharcosok között.

A második csoportban a mintába került vál-
lalkozások 31%-át találjuk. Ennél a csoportnál is 
érzékelhető már a környezeti szempontok előtér-
be kerülése, azonban az ide tartozó gazdálkodó 
szervezetek leginkább az erőforrás szemléletre 
alapozva határozzák meg környezeti céljaikat, 
így szemléletükben haladóknak tekinthetők a 
többi vállalkozás között.

Ezek a cégek a természeti erőforrások beszer-
zésének és felhasználásának csökkentését, vala-
mint a megújuló és újrahasznosítható erőforrások 
használatát határozták meg olyan célként, amely 
a vállalkozásnál előtérbe kerül; a többi környeze-
ti cél még nem hangsúlyos. A feldolgozóiparban 
működő vállalkozások aránya ebben a csoportban 
szintén magas (35%), de már kisebb mértékű, 
mint az élharcosok esetén. Jelentősebb létszám-
ban kerültek ebbe a csoportba az olyan, elsősor-
ban természeti erőforrásokat hasznosító ágazatok 
vállalatai, mint a mezőgazdaság, erdőgazdaság, 
halászat. Ezen felül – ahogy az élharcosok esetén 
is – a vízellátás, a szennyvíz gyűjtése-, és kezelé-
se, a hulladékgazdálkodás, valamint a szennyező-
désmentesítés ágazatban működő vállalkozások. 
Ebben a csoportban az árbevétel terjedelme 117 
mrd Ft, ez kevesebb az 1. csoport esetén megfi-
gyelthez képest és ehhez hasonlóan a létszámter-
jedelem is jóval kisebb értéket vesz fel (10 ezer 
fő). Mindez azt jelenti, homogénebb összetételű 
ez a csoport és az alapadatok alapján látszik, hogy 
ebbe a csoportba a kisebb méretű vállalkozások 
kerültek.

A harmadik csoportba tartozó vállalkozások 
még nem emelték át gyakorlatukba a környeze-
ti szemléletet, ugyanis a kérdőívek kitöltésekor 
egyetlen környezeti cél sem kapott magas rang-
sorszámot. A minta 30%-a sorolható ebbe a ka-
tegóriába, és az elemzések alapján elmaradóknak 
tekinthetők, az előző két csoporttal szemben.

A feldolgozóiparban tevékenykedő vállalko-
zások aránya ebben a csoportban még kevesebb 
(32%), és a szállítás és raktározás, a vízellátás, a 
szennyvíz gyűjtése-, és kezelése, a hulladékgaz-
dálkodás, a szennyeződésmentesítés ágazatban 

entáltak vagy sem. A válaszok alapján az alábbi 
két feltételezéssel éltek e cikk szerzői: 

A vállalkozások nem egyforma hangsúlyt 
helyeznek az egyes körkörös gazdasági célokra, 
mégis meghatározható három olyan jól elkülö-
níthető csoport, amelyek tagjai hasonló attitűddel 
rendelkeznek. 

Különbség mutatható ki az egyes csoportok-
ba való tartozásra vonatkozóan, a fővárosi, illet-
ve a vidéki székhellyel rendelkező vállalkozások 
között.

Az első feltételezés vizsgálatára a klaszter-
elemzés módszerét alkalmazták a szerzők (MOL-
NÁR 2015). A klaszterelemzés segítségével a 
hasonló megfigyelési egységek azonos csoport-
ba kerülnek. Az elemzés során minden esetben 
megtörtént a klaszterelemzés érvényességének 
ellenőrzésére is, így a kapott eredmények alapján 
releváns következtetések fogalmazhatók meg.

A második feltételezés alátámasztására, a 
kereszttábla-elemzést alkalmazták a cikk írói, 
amely segítségével az egyes klaszterekbe/csopor-
tokba tartozó vállalkozások területi megoszlása 
(fővárosi székhely-vidéki székhely) mérhető.

A klaszterelemzés alapján a szerzők feltétele-
zései beigazolódtak, ugyanis tisztán kirajzolódott 
egy harmadik csoport is a vállalkozások között. 
Ezen csoportok jellemzői a következők:

Az első csoportba kerülő vállalkozások elkö-
telezettek a körforgásos gazdaság szemléletének 
gyakorlati alkalmazásában, élharcosnak tekint-
hetők a többi vállalkozás között. 

A válaszadó cégek 39%-a ebbe a csoportba 
tartozik, vagyis itt van a legtöbb vállalkozás. Jel-
lemzőjük, hogy mindegyik környezeti cél gyakor-
lati szinten is fontos szereppel bír, tehát tevékeny-
ségükbe a körforgásos gazdaság szemléletét már 
átültették. A csoport vállalkozásainak közel fele 
a feldolgozóiparban tevékenykedik, ami ennek a 
szektornak a felülreprezentáltságát tekintve, nem 
meglepő. Ugyanakkor több vállalkozás működik 
a szállítás, a raktározás; a kereskedelem, a gép-
járműjavítás, a vízellátás, a szennyvíz gyűjtése-, 
és kezelése, a hulladékgazdálkodás, valamint a 
szennyeződésmentesítés ágazatban. Árbevétel te-
kintetében igen nagy eltérés figyelhető meg a vál-
lalkozások között. A legnagyobb és a legkisebb 
árbevétel között közel 205 mrd Ft-os eltérés mu-
tatkozik. A létszám esetén hasonló eltérést talá-
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gyakorlati alkalmazása. Ugyanakkor a kérdőíves 
felmérés azt nem tárta fel, hogy azok milyen 
mértékben jellemzőek és milyen divíziókat érint. 
Kérdéses az is, hogy ez a gyakorlati tevékenység 
a vállalkozás környezeti stratégiájából fakad-e, 
vagy a működési hatékonyság és a vállalkozás 
külső megítélésének jelentősége tereli a cégeket a 
környezeti szempontok alkalmazásának irányába.

Kutatásunk eredményeként három klaszterbe/
csoportba soroltuk a válaszadó vállalkozásokat a 
körforgásos gazdaság alapelveinek érvényesülése 
alapján. Az első (élharcos) csoport a leginkább 
célorientált környezetvédelmi szempontból, és a 
körforgásos gazdaság célkitűzései közül mind-
egyik jelen van. Legnagyobb mértékben a ter-
mékek tartósságának növelése, az anyagveszte-
ség csökkenése és a szennyezőanyag kibocsátás 
csökkentése érvényesül. A második csoportban 
(haladók) az erőforrásokkal kapcsolatos célok 
érvényesülnek: a természeti erőforrások beszer-
zésének és felhasználásának csökkentése vala-
mint a megújuló/újrahasznosítható erőforrások 
használatának növelése. A harmadik (elmaradók) 
csoportban a körforgásos gazdaság öt célja közül 
egyik sem érvényesül.

A nagy vállalkozások az üzleti évben rea-
lizálódó nettó árbevétel és az átlagos dolgozói 
létszám, – mint a vállalati méretet jellemző mu-
tatószámok – alapján leginkább az „élharcosok” 
vagy az „elmaradó” csoportba kerültek. A nagy 
vállalkozások 3. klaszterbe tartozásának okait a 
szerzők további kutatások keretében kívánják 
vizsgálni. 

működő vállalkozások mellett nagyobb számban 
megjelennek az adminisztratív és szolgáltatást tá-
mogató tevékenységet végző cégek is. Az üzleti 
évben realizált árbevétel terjedelme ebben a cso-
portban a legmagasabb (342 mrd Ft), a létszám 
terjedelem pedig megegyezik az első csoportra 
jellemző adattal (37 ezer fő).

A fentiek alapján nem mondható ki egyértel-
műen az, hogy egy méreteiben (árbevétel, dolgo-
zói létszám) nagy vállalkozás egyértelműen az 
élharcosok közé tartozik. A csoportok jellemzése 
során kitűnik, hogy az elmaradó csoportban is ta-
lálható több ilyen cég.

A szerzők feltételezték azt, hogy – mint álta-
lában a legtöbb területi elemzés során – a fővárosi 
székhellyel rendelkező vállalkozások többsége az 
élharcosok csoportjába tartozik. Az eredmények 
azonban ezt a feltételezést nem igazolták, ugyanis 
a budapesti székhellyel rendelkező vállalkozások 
legnagyobb arányban (43%-a) a második, erőfor-
rás orientált csoportba tartoznak. Ezzel szemben 
a vidéki székhellyel rendelkező vállalkozások kö-
zel fele (43%) az élharcosok csoportjában sorol-
ható (3. ábra). Ugyanakkor statisztikailag azt sem 
mondhatjuk, hogy a főváros-vidék viszonylat 
meghatározza, hogy melyik cég melyik csoportba 
tartozna. A Cramer-féle „V” alacsony értéket mu-
tatott (0,17) és nem is volt szignifikáns (p=5.5%). 

Következtetések, összefoglalás

Az eredményeket áttekintve azt látjuk, hogy a 
felmérésben szereplő vállalkozások esetén nagy-
részt érvényesül a körforgásos gazdaság elveinek 

3. ábra: A fővárosi és vidéki székhellyel rendelkező vállalkozások megoszlása az egyes 
csoportok között 

Figure 3: Distribution of enterprises with headquarters in the capital and in the countryside 
between clusters

Forrás: A szerzők saját szerkesztése
Source: Edited by the authors
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Abstract

Circular economy in business life – Can we 
measure the paradigm shift in the way busi-
nesses operate?

A sustainability approach is becoming 
increasingly important in our daily lives. In 
addition to the growing number of national 
and international scientific publications, the 
importance of protecting the environment is also 
recognised at community level. In addition to 
individual responsibility, economic organisations 
and local authorities have also adopted a circular 
approach and are trying to conduct their activities 
accordingly. There are a lot of good practices, 
but no survey has yet been published that gives 
a complete picture of Hungary. This study 
presents the actual commitment at the level of 
business organisations to the circular economy 
approach. The survey included 5,000 of the 
largest companies based in Hungary, based on the 
number of employees, in the form of an electronic 
questionnaire. The research results show that 
the responding enterprises can be divided into 
three groups according to their environmental 
focus, and that there is a strong metropolitan-
rural divide. The national analyses show that a 
paradigm shift has indeed started in practice, 
measurably in favour of rural businesses.
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1. Bevezetés 

A modernkori turizmus kapcsán 2020-ig 
a tömegturizmus és a túltelített desztinációk 
egyre markánsabb jelenségével nézett szembe 
a szakma, melyre válaszként a környezeti-
társadalmi-gazdasági vonatkozásokat tiszteletben 
tartó fenntarthatóság szemlélet elterjedését hir-
dették. A reziliens (alkalmazkodó), felelős, fenn-
tartható turizmus eszméje a Covid-19 (pandémia) 
időszakban tovább erősödött: s bár a vendégfor-
galom tekintetében ellentétes előjelű kihívások 
jelentkeztek (nemzetközi turista forgalom drasz-
tikus visszaesése, utazások/mobilitás korlátozá-
sa, távolságtartás, higiénia), a turizmus szektor 
kíméletlen átalakulása tovább növelte a fenntart-
hatósági törekvések relevanciáját. 

Jelen tanulmány a fesztiválok fenntarthatósá-
gával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, azon 
belül is a fesztivállátogatók attitűdjét, elvárásait 
vizsgálja a járvány sújtotta időszakban (2020-
2021). A témaválasztás jelentőségét tovább nö-
veli a Veszprém-Balaton2023 Európa Kulturális 
Fővárosa program (VEB2023): 
 – a VEB2023projekt jelentős részét képezik a 
rendezvények 

 – a VEB2023 projekt leghangsúlyosabb horizon-
tális céljai összecsengenek a fenntarthatóság 
elveivel: gyermek- és látogatóbarátság, aka-
dálymentesség, környezettudatosság a prog-
ramok megvalósításában (Veszprém–Balaton 
2023 EKF program). 

A hazai viszonylatban végzett kutatás hi-
ánypótló abban a tekintetben, hogy a fesztiválok 
fenntarthatóságát a látogató szemüvegén keresz-
tül, ráadásul egy járványterhes időszakban és kö-
rülmények között vizsgálja a VEB2023 régióban. 
A kutatás eredményei lendületet és inspirációt 
adhatnak a turisztikai szektor fenntarthatósággal, 
valamint a felelős fogyasztó és szolgáltató kon-

A COVID-19 pandémia mindennap-
jainkat, így a szabadidős tevékenysé-
geinket is átalakította (DAVIES 2020). 
Ez alól a fesztiválok sem jelentettek ki-
vételt: halasztották, törölték őket, vagy 
csak jelentős korlátozásokkal lehetett 
programokat rendezni. A fesztiválláto-
gatói attitűdök, a fogyasztói oldal vizs-
gálatára a 2023-ban EKF címet viselő 
Veszprém–Balaton régióban megren-
dezett fesztiválok körében került sor, 
ebben a desztinációban a szerzők sze-
mélyes és online kérdőíves felmérést 
végeztek. 2020-ban három, 2021-ben öt 
fesztivál látogatóinak véleményét tárták 
fel, összesen 1500 látogató töltötte ki a 
fesztivállátogatói kérdőívet. 

A kutatás kiemelt célja a fesztivál-
látogatók fenntarthatósági attitűdjének, 
azon belül a társadalmi és környeze-
ti vonatkozásainak feltérképezése. Az 
eredmények alapján a Covid-19 időszak 
legnagyobb kihívása a fesztiválláto-
gatók részéről is a bizonytalanság és a 
tervezhetetlenség volt. A fenntartható-
sági törekvések a fesztiválok ideje alatt 
is egyre meghatározóbbak, ugyanakkor 
a pandémia (2020-2021 évre vonatko-
zóan) alatti időszakban a társadalmi 
fenntarthatóság indikátorai fontosabb 
szerepet töltöttek be, mint a környezeti 
indikátorok. 

A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális 
Fővárosa fesztiváljainak fenntarthatósága 
és a COVID-19 – fókuszban a látogatói 
attitűdök és igények
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elkötelezettsége meghatározó tényező a progra-
mok fenntarthatóbbá válása szempontjából, azon-
kívül ehhez szükséges a látogatók nyitottsága is. 
A szervezői oldalon az időhiány és a pénzügyi 
források korlátossága szintén veszélyeztetheti a 
fenntarthatósági törekvéseket (MAIR – LANG 
2012, ZIFKOS 2015, LŐRINCZ et al. 2021). 

A nemzetközi tapasztalatok is alátámasztják 
(SALZBURG GLOBAL REPORT 2021), hogy a 
pandémiás helyzetben a fesztiváloknak paradig-
maváltásra van szükségük: szembe kell nézniük 
azzal, hogy mi a valódi küldetésük, újra fel kell 
építeni saját magukat (FORMADI et al. 2021). 
Ez szükségszerűen a társadalmi fenntarthatóság 
(a helyi lakosok fesztiválhoz való hozzáállása 
és aktív részvétele) irányába tereli a figyelmet. A 
Magyarországon megrendezett események jelen-
tősége túlmutat a gazdasági hatásokon (SULYOK 
– SZIVA 2009, HUNYADI et al. 2006, KUNDI 
2012, SOLT et al. 2019): a fesztiválok a helyiek 
számára nyújtanak közösségépítő, élményszerzé-
si, identitásépítő lehetőséget, ami hosszabb távon 
pozitív hatással van a helyiek életminőségére 
(FORMÁDI – HUNYADI 2019).  

Az elmúlt időszakban a fesztiválokat látoga-
tó közönség attitűdje és elvárásai is formálódtak: 
egyrészt a környezet iránti megnövekedett tiszte-
let, az egyre tudatosabb fogyasztás igénye miatt, 
másrészt az időközben betörő járvány intézkedé-
seinek hatására (YE et al. 2020). 

A 1. sz. táblázatban korábbi felmérésekre, 
eredményekre alapozva összefoglaljuk a feszti-
válok fenntarthatósági törekvéseit, indikátorait a 
három (gazdasági, környezeti és társadalmi) pil-
lér mentén. 

3. Kutatási terv

A kutatás célja és háttere, az alkalmazott ku-
tatási módszerek 

A 2020 és 2021 nyarán folytatott kutatás a 
VEB2023 projekt hatóterületén található fesz-
tiválokra irányult. A pandémia következtében 
2020-ban csak három (Veszprémi Utcazene Fesz-
tivál, Veszprém–Balaton Filmpiknik, Kőfeszt), a 
következő évben már öt fesztiválon (Veszprémi 
Utcazene Fesztivál, Magyar Mozgókép Fesztivál, 
Művészetek Völgye, Bakony Expo és Bakony 
200) sikerült megvizsgálni a látogatói attitűdöt. 

cepcióval kapcsolatos kérdéseinek, útkeresésé-
nek megválaszolására.

2. Szakirodalmi áttekintés

A pandémia egyértelműen rámutatott a tu-
risztikai ágazat sérülékenységére (COLLINS-
KREINER et al. 2020, SHARMA et al. 2021, 
SIGALA 2020, DAVIES 2020). A 2019 végétől a 
világot fokozatosan és kíméletlenül elárasztó jár-
vány a fesztiválpiacot sem kímélte (HUDAKOVA 
2020, GRANDESSO 2020). A 2020 tavaszán be-
vezetett megszorító intézkedések az elsők között 
érintették a rendezvények piacát. A fesztiválok 
korlátozása a fizetőképes kereslet elmaradását, 
a szervező stábok megrendülését, a pénzügyi 
lehetőségek beszűkülését jelentette (MAGYAR 
FESZTIVÁL SZÖVETSÉG 2020). 

A gazdasági károkon túl azonban a járvány-
nak számos más – sok esetben ellentmondásos – 
hatása is van a fesztiválokra és azok közönségére. 
Egyrészt határozottan visszavetette vagy lassítot-
ta a fesztiválok fenntarthatóságra való törekvését, 
különösen a környezettudatosság terén (például 
egyszer használatos műanyagok, külön csoma-
golt eszközök, tömegközlekedéstől való félelem), 
ugyanakkor tudatosította (klímavédelem) is an-
nak fontosságát (KALAWAPUDI et al. 2021). 
Másrészt a körforgásos gazdaság szemlélete iránt 
egyre több rendezvény válik nyitottá. A fesztivá-
lok zöldebbé, fenntarthatóbbá válásához jó gya-
korlatokat, praktikus tanácsokat osztanak meg 
maguk a fesztiválszervezők is (VAN DE VOORT 
– SCHURINK 2018, JONES 2014, GREENER 
FESTIVAL VISION 2025, MAIR – LANG 2013, 
DOMINUS et al. 2021).

Egy korábbi tanulmány is kimutatta, hogy a 
VEB2023 régió fesztiváljainak – a szervezők ol-
daláról nézve – a pandémia és a fenntarthatóság 
összefüggésében a legnagyobb kihívása a bizony-
talanság és a tervezhetetlenség kezelése, továbbá 
a megnövekedett anyagi, emberi és mentális ter-
hek leküzdése (FORMADI et al. 2021). A siker 
kulcsa az együttműködésben rejlik: mennyire le-
het megnyerni a fenntarthatóság ügyének az egyes 
érintetteket (látogatók, szervezők, beszállítók, 
engedélyező hatóságok, önkormányzati szféra) 
(BIRKNER et al. 2017)? A fesztiválszervezők és 
más turisztikai szolgáltatók fenntarthatóság iránti 
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 – H2: Alátámasztható, hogy a fesztivállátogatók 
nyitottak a fenntarthatósági intézkedésekre, és 
megfelelő információ birtokában használják is 
azokat.

 – H3: A vizsgált fesztiválok megfelelnek a lá-
togatók fenntarthatósági elvárásainak. A fesz-
tiválok társadalmi fenntarthatósági pillére 
magasabbra értékelt, mint a környezeti fenn-
tarthatósági pillére. A vizsgált fesztiválok el-
sősorban a fesztivállátogatók jóllétét, életmi-
nőségét javítják, mely hatással van a látogatók 
fesztiválhoz való kötődésére is.

4. Kutatási eredmények 

Környezeti fenntarthatóság mérésének ered-
ményei

Fenntarthatósági szempontból érdemes meg-
vizsgálni, hogy milyen távolságból, milyen köz-
lekedési eszközzel érkeztek a résztvevők, illetve 
hogy az autóval érkezők egyedül vagy többen ül-

A terepen végzett felmérés célja az volt, hogy 
feltárja a fesztivállátogatók fenntarthatósági atti-
tűdjét, társadalmi és környezeti fenntarthatósági 
aspektusait, valamint kitérjen annak vizsgálatára, 
hogy mennyire tud megfelelni a szóban forgó 
rendezvény a látogatók elvárásainak.

Jelen tanulmány 1500 db tisztított látoga-
tói kérdőív eredményeire épül. A lekérdezés el-
sősorban kérdezőbiztosok segítségével történt, 
de a kérdőív online változata is elérhető volt az 
események, fesztiválok, a VEB2023, valamint a 
Pannon Egyetem online felületein. 

A kutatás során három hipotézis (H1-H3) ke-
rült megfogalmazásra: 
 – H1: A VEB2023 projekt által közvetlenül 
érintett fesztiválokon környezeti (közlekedési 
eszköz, étkezési szokások, csapvíz, hulladék-
gyűjtés) és társadalmi (rendezvényhez való kö-
tődés, szubjektív életminőség/boldogság, kö-
zösségépítés, helyi értékek) és fenntarthatóság 
irányába tett lépések valósultak meg. 

1. táblázat: A fenntarthatóság pillérei és indikátorai 
Table 1: Pillars and indicators of sustainability

Gazdasági fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Társadalmi fenntarthatóság

Helyi gazdaság élénkítése, tovagyűrűző 
hatás ösztönzése

Hulladékkezelés – szelektív gyűjtés és 
újrahasznosítás

Helyi közösségépítés – helyi lakosok 
aránya a fesztiválon

Helyi szereplők, szolgáltatók piaci megje-
lenésének támogatása

Műanyag és eldobható eszközhasználat 
csökkentése

Helyi büszkeségérzet növelése

Fesztiválköltés ösztönzése

Szennyezés és CO2 kibocsátás csökkenté-
se –ésszerű/környezetbarát közlekedési 
módok előtérbe helyezése
Zajszennyezés csökkentése

Helyi értékek ápolása

Helyi adóbevételek növelése Fenntartható vendéglátás – alternatív 
húsmentes étkezés

Helyi életminőség javulása – program-
kínálat bővülése (jóllét)

Rendezvényhez kötődő beruházás 
ösztönzés

Helyi termékek, helyi ételek kínálata Település ismertségének növelése

Rendezvényhez kötődő foglalkoztatás 
ösztönzés, munkahelyteremtés

Csapvíz felhasználás biztosítása Társadalmi felelősségvállalási kezde-
ményezések

Vendégéjszakák száma Gyerek- és családbarát rendezvények 
biztosítása

Akadálymentes közlekedés biztosítása

Forrás: saját szerkesztés szakirodalmi feldolgozás, korábbi kutatások alapján
Source: editor’s own editing based on former researches
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Étkezési szokások
Környezetterhelés szempontjából lényeges 

a látogatók étkezési szokásainak vizsgálata és 
annak feltárása, hogy az adott fesztivál mennyi-
re tudja az erre vonatkozó igényeket kielégíteni. 
A látogatók mindössze néhány százaléka folytat 
speciális étrendet: teljesen vegán és vegetáriánus 
étrendet mindössze 7 százalékuk, emellett a lá-
togatók egytizede csak hetente egyszer fogyaszt 
húst. A rendezvényeken a látogatók kétharmada 
vegyes étrend szerint étkezik. Javulás látható ab-
ban, hogy a rendezvények kínálatában már tuda-
tosan nem mindenhol a húskínálat dominál, így 
a látogatók is több húsmentes ételt vásárolnak. 
Már az előző évhez képest is érezhető a változás: 
az egyik veszprémi rendezvényen 2021-ben már 
nem lehetett marhahús burgert kapni, amely az 
egyik legnagyobb CO2-terhelést generáló étel.  

Az étkezési lehetőségek nyújtotta választék-
kal a résztvevők elégedettek, a hétköznapi étrend-
jüknek és ételallergiájuknak is találnak megfelelő 
kínálatot. A látogatók 38,6%-a szerint nagy a vá-

tek-e egy járműben – akár költségcsökkentés cél-
jából, akár környezettudatossági meggondolásból. 

A felmérésbe bevont rendezvények elsősorban 
regionális hatásúak, döntően 100 km-es körzeten 
belül érkeztek a látogatók. Ez alól kivétel a Mű-
vészetek Völgye, ahová átlagosan 122 km távol-
ságról érkeznek (Budapest és az agglomerizáció 
dominál). A fesztiválok között nagy a különbség a 
megtett távolságok átlagát tekintve.  

A közlekedési eszközöket alaposabban meg-
vizsgálva láthatjuk, hogy a vizsgált fesztiválo-
kon a résztvevők közel kétharmada (63%) az 
autót vette legtöbbször használatba. A második 
leggyakrabban igénybe vett közlekedési eszköz 
a busz volt (17%). A Veszprémi Utcazene és 
a Mozgókép Fesztivál esetében, ahol a célkö-
zönség jellemzően helyi, az átlagnál nagyobb a 
gyalogosan érkezők aránya. A Bakony Exponál 
a legmagasabb az autóval többen érkezők; míg 
a Művészetek Völgye esetében pedig az autóval 
és a busszal érkezők aránya. Összességében az 
eredmények nem utalnak tudatos, megosztott au-
tóhasználatra. (1. ábra)

1. ábra: A közlekedési eszközök szerinti távolság 
Figure 1: Distance by form of transportation

Forrás: saját szerkesztés
Source: own editing
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tődés mértékét, hozzájárulva a látogatók jóllété-
hez. 

A fesztiválok között különbség volt abban a 
tekintetben, hogy milyen hosszú hagyományra 
tekintenek vissza. A rendezvény „élettartalma” 
befolyásolja a kötődést: feltételezhető, hogy mi-
nél régebbi múltra tekint vissza a rendezvény, 
annál jobban kötődnek hozzá a látogatók. A fesz-
tiválok között a Magyar Mozgókép Fesztivál és 
a Kőfeszt volt a „legfiatalabb”, a többi már évek 
óta ismert a látogatók körében. Ezeknél a fesz-
tiváloknál a kötődés nem a hagyományokhoz 
kapcsolódik, hanem arról ad képet, hogy a részt-
vevők egy év után mennyire érzik magukénak a 
fesztivált. A teljes átlagot tekintve a fesztiválláto-
gatók egytől tízes skálán 7,2 átlagértéket adtak, 
ami azt mutatja, hogy fontosak nekik a vizsgált 
fesztiválok, kötődnek hozzájuk A rendezvényre 
érkezők távolságával összevetve a kötődés kér-
désére adott válaszokat, azt tapasztaljuk, hogy a 
kötődés erőssége nő a távolság csökkenésével. 
Az alacsony kötődést mutató (1-3 értéket adó) 
válaszadók jellemzően több, mint 100 km-ről 
érkeztek a fesztivál helyszínére, a helyiek pedig 
magasabb értéket adtak meg. Összességében a 
rendezvényhez kötődés nem mutat szignifikáns 
különbséget nemek, iskolai végzettség szerint, 
ugyanakkor életkor szerint kirajzolódnak kü-
lönbségek. Az átlagnál magasabb a fesztiválhoz 
kötődés a Veszprémi Utcazene Fesztivál és a Mű-
vészetek Völgye (8,8 és 8,7) esetében, azon belül 
is a fiatalabbak körében. 

A vizsgált fesztiválok résztvevőitől megkér-
deztük, hogy általában véve mennyire érzik ma-
gukat boldognak. A látogatók összevont boldog-
ságindex átlagértéke egy tízfokú skálán 7,9, mely 
nem mutat különbséget fesztiválok szerint. Az 
átlagnál jóval alacsonyabb a 65 év feletti részt-
vevőké. A boldogságindex nem korrelál nemek, 
életkor és iskolai végzettség szerint sem. 

Végül a társadalmi fenntarthatósághoz sorol-
ható a fesztiválok helyi közösségépítő szerepé-
nek, a társasági életben betöltött fontosságának 
és a helyi büszkeségérzetnek a mérése. A feszti-
vállátogatók társadalmi fenntarthatósági attitűd-
jét tekintve a 2. sz. ábrán is látható, hogy magas 
azoknak az aránya (a látogatók 81%-a), akik érzé-
kelik, hogy a fesztiválok jelentős szerepet játsza-
nak a társasági életében. Ráadásul a fesztiválok jó 

laszték (4-es skála), további 32,7% pedig teljes 
mértékben elégedett azzal (3-as skála érték).

A látogatók egyötödének egyáltalán nem 
fontos az ételek származási helye. Ha helyi élel-
miszer is megtalálható a kínálatban, akkor a láto-
gatók 32%-a azt választja, további közel egyne-
gyedük pedig mindig azt keresi.   
Csapvíz vételi lehetőség

Az ivóvízzel kapcsolatos fogyasztási szokáso-
kat is felmértük. A megkérdezettek 17%-ának nem 
releváns a kérdés, kétharmadának (58%) viszont 
nagyon fontos, hogy legyen hozzáférhető csapvíz 
a rendezvényen. Az elérhető csapvíz a lakóhely tá-
volságától függetlenül fontos. A látogatók egyne-
gyede viszont a helyszínen vesz palackozott vizet, 
ők átlagosan napi 2,5 db (0,5 l) palackos vizet vá-
sárolnak. A legtöbben, a palackozott vizet vásárló 
fesztivállátogatók egyharmada, 2 db 0,5 l palackot 
vett (módusz). Látható, hogy azokon a rendezvé-
nyeken, ahol nagyobb hangsúlyt fektettek a tájé-
koztatásra a vízvételi lehetőségek elérhetőségéről, 
ott magasabb volt a kulacsot újratöltők aránya is. 
Az ismétlődő fesztiválokon az előző évhez képest 
is magasabb volt már ez az arány (a legmagasabb 
79%, a legalacsonyabb 47%).
Környezeti fenntarthatósági törekvések 
értékelése

A környezeti fenntarthatósági attitűdöt tekint-
ve a látogatók közül a legtöbben (88%) egyetér-
tenek azzal, hogy a szelektív hulladékgyűjtés, 
valamint az iható, ingyenesen elérhető csapvíz 
is (84%) fontos a rendezvényeken. A látogatók 
háromnegyede vonzónak találja az olyan ren-
dezvényeket, amelynek vannak környezettudatos 
intézkedései. Több esetben – például a nyitott 
kérdéseknél, az élmények bemutatásánál – pozi-
tívumként jelent meg, hogy értékelik a látogatók 
a fenntarthatósági kezdeményezéseket. 

Mindamellett a rendezvény alatt szervezett, 
fenntarthatóságot bemutató előadások, progra-
mok iránt a látogatók mindössze fele érdeklődik. 
Társadalmi fenntarthatóság mérésének 
eredménye

A fesztiválok társadalmi fenntarthatóságát 
több indikátorral mértük: egyfelől a rendezvény-
hez kötődés mutatóval, másodsorban a boldog-
ságindexszel. A fesztiválon való részvétel erősíti 
a társadalmi összetartozást, a rendezvényhez kö-
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kal rosszabbnak értékelték. A vizsgált szempon-
tok közül a korrekt tájékoztatás, kiszolgálás, a 
helyszín megközelíthetősége, a zaj nem okozott 
gondot: a fenti kritériumokra adott értékek is 
nagyjából azonosak (3,6). 

A legnagyobb problémát az egyszer használa-
tos, nem lebomló műanyag eszközök használata, 
a nem elegendő mennyiségű és szelektív hulla-
dékgyűjtők kihelyezése, valamint a hiányos higi-
éniai körülmények jelentették.  

5. Összefoglalás és következtetések

A kutatás során megfogalmazott hipotézi-
sek beigazolódtak, az eredmények alátámasztják 
azokat. A VEB2023 projekt keretében rendezett 
fesztiválokon megjelentek a társadalmi és kör-
nyezeti fenntarthatóság irányába tett lépések, 
melyet konkrét fenntarthatósági indikátorok is bi-
zonyítanak. A környezeti fenntarthatóság körébe 
tartozóan megemlíthető a közlekedés, az étkezési 
eszközök használat, az étkezési szokások, a sze-
lektív hulladékgyűjtés, a csapvíz-vételi lehetőség. 
A társadalmi fenntarthatóságot a rendezvények-
hez való kötődés mértéke, a látogatók boldog-

lehetőséget nyújtanak a helyi közösségépítéshez 
és a lakossági, civil részvétel ösztönzéséhez.  A 
fesztiválok, rendezvények egyértelműen támo-
gatják a helyi lakosság büszkeségérzetének, kö-
tődésének kialakulását, valamint alkalmat adnak 
a település ismertségének növelésére.  

A társadalmi hatásokhoz, pillérekhez sorolha-
tó annak a vizsgálata is, hogy a fesztivállátogatók 
mennyire kíváncsiak a rendezvény helyi jellegé-
re. A válaszok azt mutatják, hogy a látogatókat 
elsősorban a rendezvényen vagy a környékén el-
érhető helyi értékek, programok, nevezetességek 
(62%), továbbá a helyi ételek, italok (61%) ér-
deklik, míg a helyi lakosság élete, mindennapjai, 
szokásai kevésbé (44%). 
A meglévő fenntarthatósági törekvések 
megítélése

Végezetül megvizsgáltuk, hogy a látogatók 
hogyan ítélik meg a rendezvényeken alkalmazott 
fenntarthatósági törekvéseket, mennyire elége-
dettek azokkal (3. ábra), A látogatók a vizsgált 
fesztiválok esetében a személyi és közbizton-
sággal és a rendezvények gyerek- és családba-
rát jellegével voltak a leginkább megelégedve, 
ugyanakkor az akadálymentes közlekedést sok-

2. ábra: Társadalmi és környezeti fenntarthatósági attitűdök 
Figure 2: Attitudes towards social and environmental sustainability

Forrás: saját szerkesztés
Source: own editing
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tájékoztatás, kiszolgálás, a helyszín megközelít-
hetősége. 

Az eredmények alapján a fesztiválok társa-
dalmi fenntarthatósága magasabbra értékelt, mint 
annak környezeti hatása, mivel a járvány alatti-
utáni időszakban kiemelten fontossá vált a feszti-
válok közösségteremtő szerepe (személyes talál-
kozási lehetőség, kapcsolatteremtés). A látogatók 
81%-a érzékelte, hogy a fesztiválok jelentős sze-
repet játszanak a társasági életében, a közösség-
építésben és ezáltal javítják a látogatók jóllétét, 
életminőségét.  Mindemellett a fesztivállátogatók 
7,2 átlagértéket adtak egy tízes skálán arra, hogy 
erősen kötődnek az egyes eseményekhez.

A kutatás rávilágított arra, a fenntarthatósági 
intézkedések bevezetésében fontos szövetségesek 
lesznek maguk a fesztivállátogatók is: egyrészt az 
ő igényeikre reagálva kell a fenntarthatósági kö-
vetelménynek megfelelni, másrészt a fogyasztók 
azok, akik a viselkedésükkel hozzájárulhatnak 
a fesztiválok fenntarthatóságához. A VEB2023 
projekt keretében megvalósuló fenntartható fesz-

ságindexe, a fesztiválok közösségépítő szerepe, a 
társasági életben betöltött fontossága, valamint a 
helyi büszkeségérzet igazolta.

A vizsgált fesztiválokon több jó gyakorlat is 
megvalósult, melyek összességében a társadalmi 
és környezeti fenntarthatóság irányába tett konk-
rét lépésekként értékelhetők. A fesztivál látoga-
tók jóval nyitottabbak a fenntarthatósági intéz-
kedésekre, egyre többen használják pl. az előző, 
2020-as évhez képest a csapvíz-vételi lehetőséget 
vagy a szelektív hulladékgyűjtést. 

A VEB2023 fesztiválok megfelelnek a láto-
gatók fenntarthatósági elvárásainak, a látogatók 
egy négyfokú skálán átlagosan 3,4-re értékelték 
a fesztiválok jelenlegi fenntarthatósági törekvé-
seit, ami azt mutatja, hogy fontosak számukra a 
megnevezett fenntarthatósági intézkedések. A 
fesztivállátogatók a személyi- és közbiztonság-
gal, illetve a rendezvények gyerek- és családbarát 
jellegével voltak a leginkább megelégedve (3,7). 
Hasonlóan magas értéket (3,6) kapott a korrekt 

3. ábra: A fenntarthatósági törekvések megítélése látogatói szemmel 
Figure 3: Festival visitors’ opinion of about the sustainability aspirations

Forrás: saját szerkesztés
Source: own editing
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– festival participants’ attitudes and 
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The COVID-19 pandemic has transformed 
our daily lives, including our leisure activities 
(DAVIES 2020). Festivals were no exception to 
this, either: they could not be held, or only with 
significant restrictions. We conducted a personal 
and online questionnaire survey on the festivals 
held in the Veszprém – Balaton region in 2023 to 
examine the attitudes of 1500 festival visitors. The 
survey revealed the opinions of visitors of three 
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and unpredictability. Sustainability efforts 
are becoming increasingly important during 
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ményezés (pl. Szigetköz szatyor) és gazdálkodási 
forma (Dunaszigeti Zöldségközösség) is.

A fenntarthatóság gondolata a mezőgaz-
daságban

Röviden áttekintettük a fenntarthatóság lé-
nyegét a mezőgazdaságban. A fenntarthatóság 
vizsgálatát a Szigetközben minden általános ten-
dencián és törekvésen túl, különösen indokolttá 
teszik CSETE (2010) következő gondolatai: „an-
nak ellenére, hogy az ENSZ is zászlajára tűzte a 
fenntarthatóság ügyét, globális, regionális szinten 
a fenntarthatóság alig jutott túl a kívánságokon. 
Ennek magyarázata, s a nehézség oka is az egyéni, 
a rövid távú és a hosszú távú társadalmi közérdek 
közötti dilemma. Ennek feloldása, a kihívásokra 
adható válaszok irányába való elmozdulás loká-
lis – települési, vállalkozási, családi-háztartási – 
szinten a globálisnál, regionálisnál járhatóbbnak 
ígérkezik. A helyi fenntarthatóság kulcsterületei:
 – a fenntartható tevékenységek, termelés, szol-
gáltatás, vállalkozás kezdeményezése,

 – a háztartási, termelői, közületi fogyasztás fenn-
tarthatóság irányú formálása, 

 – a települési szintű élhetőségre, jóllétre irányuló 
lépések megtétele.” (CSETE 2010, p. 148.)

A mezőgazdaság az a nemzetgazdasági ág, 
amely az egyik legjelentősebb hatású a fenntart-
hatóságra. Ezt támasztja alá ÁNGYÁN (2003, p. 
7.) megállapítása is, amely szerint a mezőgazda-
ság „mindig is több volt, mint egyszerű áruterme-
lő gazdasági ágazat”. Multifunkcionális szerepe 
van (hatással van a tájra, a talajra, a flórára, a fa-
unára, hozzájárul a gazdálkodási ismeretek folya-
matos fejlesztéséhez, továbbá megélhetést biz-
tosít a vidéken élők számára). „Ha meg akarjuk 
őrizni tájainkat, helyi közösségeinket és a földhöz 
kötődő kultúránkat, akkor a mezőgazdaságnak a 
termelési feladatok mellett környezeti és társa-
dalmi, foglalkoztatási feladatokat is el kell látnia” 
(ÁNGYÁN 2003, p. 7.).

A mezőgazdaság szerepénél meg kell említe-
nünk, hogy kedvező hatásai mellett (élelmezés-
biztonság, termelési kockázat csökkenése stb.) 

Tanulmányunk a Szigetköz mező-
gazdaságának megismerését célzó ku-
tatásunk folytatása, amelyben a jövő 
kihívásaira választ keresve vizsgáljuk a 
mezőgazdasági egyéni vállalkozásokon 
és őstermelőkön keresztül a fenntartható 
mezőgazdaság térségi feltételeit, jellem-
zőit és lehetőségeit. Az eredményekből 
látható, hogy a Szigetköz mezőgazda-
ságát a hagyományos intenzív gazdál-
kodás, a növénytermesztés túlsúlya jel-
lemzi, ugyanakkor a fenntartható mező-
gazdálkodást megvalósító gazdálkodási 
forma is megjelenik.

Bevezetés

Tanulmányunk arra a kérdésre keresi a 
választ, hogy a jövő kihívásaira, gazdasági-
társadalmi-környezeti problémáira megoldást ke-
reső és nyújtó fenntartható mezőgazdaság alapel-
veinek, elvárásainak, valamint elképzeléseinek a 
Szigetközben milyen adottságokon, problémákon 
és lehetőségeken kell majd „gyökeret verniük”? 
Vagyis kiktől és milyen gazdálkodási feltételek 
mellett várhatjuk, hogy a fenntarthatóság elkép-
zeléseit megvalósítsák? 

CSETE (2010) nyomán a fenntartható mező-
gazdaság formáinak „meghonosítása” elsőként a 
mezőgazdasági egyéni vállalkozásoktól és őster-
melőktől várható, ezért tanulmányunkban a gaz-
daság ezen szereplőit vizsgáltuk.

Érzékelhető, hogy a Szigetköz mezőgazdasá-
gát egyelőre a társadalmi-gazdasági hatások ala-
kítják erőteljesebben. Jellemző a szántók magas 
aránya, érvényesül a magyar mezőgazdaságot 
jellemző termelési szerkezet (a növénytermesztés 
túlsúlya), továbbá a konvencionális gazdálko-
dási formák jelenléte a meghatározó. Mindezek 
mellett azonban a térségben is megjelent már a 
fenntartható mezőgazdálkodást jellemző kezde-

A fenntartható mezőgazdaság alapjai 
a Szigetközben
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Vizsgált gazdálkodási formák

Hazánk mezőgazdaságának bemutatásához a 
2020-as Agrárcenzus főbb megállapításait vettük 
alapul, mely szerint 2010 óta a gazdaságok száma 
a kétharmadára, 234 ezerre csökkent. A legfőbb 
tevékenységük alapján a gazdaságok kétharmada 
elsősorban növénytermesztéssel foglalkozott, ami 
jelentős változás 2010-hez képest, akkor az állat-
tartás és a növénytermesztés aránya még 46–41% 
volt. Ezzel párhuzamosan a vegyes profilú gazda-
ságok aránya is csökkent, és nőtt a specializáció. 
Az összeírásban közzétett információk alapján a 
gazdaságszám csökkenésével az egy gazdaságra 
jutó földterület nagysága minden művelési ágban 
növekedett. Az adatok alapján elmondható, hogy 
a gazdaság irányítóinak emelkedett az életkora, 
a 65 év alatti gazdálkodók aránya 73-ról 65%-ra 
csökkent. Pozitív változás azonban, hogy 2010 
óta nőtt a mezőgazdasági végzettséggel rendelke-
zők aránya. Az összeírásban részt vett gazdálko-
dók legnagyobb része nem tudja vagy még nem 
gondolkodott rajta, hogy mi történik a gazdaságá-
val a következő években.” (https://www.ksh.hu/
docs/hun/xftp/idoszaki/mezo/2020/index.html)

A magyar mezőgazdaság szereplői közül a 
fenntartható mezőgazdaság megvalósításának el-
sődleges résztvevői az őstermelők és a mezőgaz-
dasági egyéni vállalkozók lehetnek, így röviden 
áttekintettük néhány, a tanulmány szempontjából 
releváns ismérvüket.

Hazánkban 2021 januárjában hozzávetőleg 
290 ezer őstermelő és 24 ezer családi gazdasá-
got tevékenykedett, 83 ezer taggal (https://www.
agronaplo.hu/hirek/csokkenti-a-kormany-az-
ostermelok-es-a-csaladi-gazdasagok-terheit).

Az egyéni gazdaságok jellemzője, hogy tag-
jaik többnyire az idősebb korosztályból kerül-
nek ki, körükben a gazdálkodók 37%-ának volt 
az állattartás a meghatározó jövedelemforrása. 
A gazdaságok fele növénytermesztéssel, 10%-
uk pedig vegyes gazdálkodással foglalkozott 
(https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/
gszo/agrariumelo16.pdf).

KISS – RUSZKAI (2020) vizsgálatai kimu-
tatták, hogy a két gazdálkodási formában a me-
zőgazdasági szakirányú végzettségűek aránya 
meglepően alacsony volt. Az átlagos birtokméret 
a termelési ágtól és az értékesített termékektől 

súlyos terheket ró a környezetre (pl. talajszennye-
zés, felszíni és felszín alatti vizek szennyezése, a 
családi gazdaságok visszaszorulása, a vidéki élet- 
és munkakörülmények romlása stb.). A fenntart-
ható mezőgazdaságnak éppen ezekre a gazdasági 
és szociális problémákra kell/kellene megoldást 
találnia. (LISÁNYI 2011).

A fenntartható mezőgazdaság megközelí-
tésénél szem előtt kell tartanunk továbbá azt is, 
hogy a fenntartható mezőgazdaságot egyrészt a 
hosszútávú gazdasági termelékenység, másrészt 
a környezeti, illetve társadalmi hasznosság és 
ráfordítások szempontjából is értelmeznünk kell. 
Ezek pedig olyan ráfordítások, amelyek a társa-
dalom számára értékeket képviselnek, mint pél-
dául egy családi gazdaság, a hagyományok vagy 
a vidéki közösség (ROBERSTON – HARWOOD 
2013).

VALKÓ és munkatársai (2018) az általuk 
leírt definícióban a fenntartható mezőgazdaság 
fő területeit is kijelölik, melyek közé az élelmi-
szer-ellátást, a környezetet, a gazdaságot és a tár-
sadalmat sorolják. A megfogalmazásuk alapján 
a fenntartható élelmiszer-ellátást a jó minőségű, 
biztonságos és egészséges élelmiszer termelésé-
vel, a szükségletek kielégítésével lehet biztosíta-
ni. A környezet oldaláról szem előtt kell tartani 
a természeti erőforrások megőrzését, a környezet 
védelmét, az állatjólét megteremtését. A gazdaság 
fenntarthatóságának érdekében hatékonyságot, 
versenyképességet, közgazdasági életképessé-
get, jövedelmezőséget kell biztosítani. Mindezek 
mellett, a fenntartható mezőgazdaság során szem 
előtt kell tartani a társadalom elvárásait, a tár-
sadalmi igazságosság biztosítása, vonzó vidéki 
környezet és tájkép kialakítása révén és a vidéki 
területeken az életminőség javításával. 

A The Farm to Fork Strategy (2020) szerint 
a fenntartható élelmiszer rendszerekben figyelni 
kell arra, hogy azok működésük során semleges 
vagy pozitív hatással legyenek a környezetük-
re, segítsenek mérsékelni az éghajlatváltozást, 
járuljanak hozzá a biodiverzitás csökkenésének 
mérsékléséhez, segítsék a biztonságos, a meg-
fizethető és a fenntartható élelmiszerellátást és 
nem utolsó sorban járuljanak hozzá a társadalom 
egészségi állapotának megőrzéséhez (https://
ec.europa.eu/ food/horizontal-topics/farm-fork-
strategy_en).
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A KTM rendszerben számos értékesítési csa-
tornát különböztethetünk meg, köztük a hagyo-
mányosabb piaci értékesítést, a háztól történő 
értékesítést…. azonban „a modernnek számító 
közvetlen értékesítési formák, mint a közösségi 
gazdaságok, dobozrendszerek és online bevásárló 
közösségek számában jelentős lemaradással ren-
delkezünk európai viszonylatban” (BERTALAN 
– INZSÖL 2018, p. 26).

A közösség által támogatott mezőgazdaság 
bemutatásánál annak hátrányaira is ki kell tér-
nünk. Néhány ezek közül: a gazdálkodás minden 
esetben valamilyen ökológiai gazdálkodáson ala-
pul, ami több munkaerőt igényel, ami megnöveli 
a bérköltségeket. Termelői oldalról további több-
let költséget jelent a közvetlen marketing vagy az 
ügyfélkapcsolatok költségei. Fogyasztói oldalról 
pedig hátrányként jelenhet meg a teljes szezonra 
vonatkozó elkötelezettség vagy a termékek sze-
zonalitása (GOMBKÖTŐ et al. 2020).

A Szigetköz bemutatása

A Szigetköz (1. ábra) a Kárpát-medence leg-
nyugatibb részén, a Kisalföldön, azon belül a 
Szigetköz-Mosoni síkságon terül el. A tájegység 
a Duna által feltöltött síkság, amelyet északról 
a Duna, délről a Mosoni-Duna határol. Területe 
375 km2, a Győri-medence középtáj 15%-át, a 
Kisalföld nagytáj 7%-át és Magyarország terüle-
tének mintegy 0,4 %-át teszi ki (SZABÓ 2005)

függött. Szántóföld és legelő tekintetében az át-
lagos birtokméret 8,9 hektár volt (30,4%). Ker-
tészet, konyhakert, szőlő és gyümölcsös esetében 
az átlagos birtokméret 0,8 hektár volt (42,5%). A 
leggyakrabban értékesített termékek a zöldségek, 
gyümölcsök, a tejtermékek, és a hústermékek 
voltak.

Az ún. közösség által támogatott 
mezőgazdaság (KTM) gazdaságai tartoznak a 
fenntartható módon előállított, biztonságos, helyi 
élelmiszereket biztosító, valamint megélhetést is 
nyújtó mezőgazdálkodási formák közé (GOMB-
KÖTŐ et al. 2017).

A közösség által támogatott mezőgazdaság 
jelentése: olyan rendszer, amelyet egy gazdaság 
és a vele kapcsolatban álló fogyasztók alkotnak 
és működtetnek kölcsönös együttműködéssel 
(ÖKOLÓGIAI MEZŐGAZDASÁGI KUTATÓ 
INTÉZET, 2013). 

A KTM egyik legfontosabb jellemzője, hogy 
a helyi termékek közvetlenül, az ún. REL (Rövid 
Ellátási Lánc) útján jutnak el a fogyasztóhoz.

A REL-ek általános jellemzője, hogy kicsi a 
távolság társadalmi értelemben, mert a gazda és 
fogyasztó ismeri egymást (valamint a termékeket 
is), kicsi a távolság természeti értelemben is (a 
rövid szállítási út miatt csökken a környezetterhe-
lés; a fogyasztók találkoznak a szezonalitás hatá-
sával), valamint a közelség gazdasági vonatkozá-
sú is (pl. a jövedelmek helyben cserélnek gazdát) 
(BENEDEK 2014).

1. ábra: A Szigetköz-térképe 
Figure 1: Map of Szigetköz

Forrás: HAHN et al. 2011
Source: HAHN et al. 201
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Fontos kiemelni, hogy a vizsgált Alsó-sziget-
közi települések közül mindegyik a győri agglo-
merációhoz tartozik (összesen 68 település, 244 
493 fővel), sőt az agglomerációs vonzás Héder-
várig igazolható (Hédervár Településfejlesztési 
Koncepció, 2015), tehát három felső-szigetközi 
település is az agglomerációhoz tartozik már.

Az elemzést a KSH adatbázisból 2020 no-
vemberében lekérdezett, a térségi gazdasági 
szervezetek (Vállalkozói igazolvánnyal rendel-
kező egyéni vállalkozás) adataira alapoztuk. Az 
őstermelők vizsgálatához a NÉBIH adatbázisából 
kértük le a vizsgált településen őstermelői iga-
zolvánnyal rendelkező gazdálkodók számát. A 
közösségi mezőgazdaság térségi megjelenését je-
lentő gazdaság megismeréséhez a tudatosvasarlo.
hu oldal adatait használtuk.

Korreláció vizsgálat során jelen tanulmá-
nyunkban most csak az alábbi, különböző adat-
bázisokból elérhető, számszerűsíthető tényezők 
és az egyes gazdálkodási formák számának ala-
kulása között vizsgáltuk a kapcsolatot:
 – Agglomerációs központtól való távolság (km)
 – Lakosság (fő)
 – Keresőképes lakosság (fő)
 – Mezőgazdasági terület (ha)
 – Konyhakert (ha)
 – Legközelebbi termelői piac (km)
 – Öregedési mutató (az állandó népességből 100 
0-14 évesre jutó 60 év feletti lakos száma) (fő)

 – Gyep (ha)
 – Erdő (ha)

Eredmények

Az őstermelők és egyéni vállalkozások számá-
nak vizsgálata

A gazdaságok számát felmérve az Alsó-
Szigetközben 24 mezőgazdasági egyéni vállal-
kozást, 9 társas mezőgazdasági vállalkozást és 
243 őstermelőt írtunk össze az adatgyűjtés során 
2020-ban. A Felső-Szigetközben az értékek: 49 
egyéni, 43 társas és 654 őstermelő.

Az értékelésnél külön-külön vizsgáltuk az 
Alsó- és Felső-Szigetközben gazdálkodókat. 

Az őstermelők gazdálkodását a hagyo-
mányos, konvencionális gazdálkodási forma 
jellemzi. Ha a tevékenységi köröket területi 

Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési 
Koncepciója /2021-2027/ (2021) alapján egy ösz-
szetett és több lábon álló gazdasági szerkezettel 
rendelkező térség része a vizsgálatunkba vont te-
rületi egység. Megfigyelhető, hogy a megye gaz-
dasági teljesítőképességében kirajzolódik és nő a 
területi különbség. Sőt, a járműipar túlsúlya miatt 
a globális folyamatoknak (pl. COVID) erősen ki 
van téve a gazdaság. A térség országos viszony-
latban középmezőnybe tartozik a regisztrált gaz-
dasági vállalkozások abszolút és fajlagos számát 
tekintve és magas az önálló vállalkozások száma. 
Településhálózat tekintetében jelentős eltérés mu-
tatkozik a megye északi és déli területei között, 
lakossága folyamatosan emelkedett a belföldi és 
a nemzetközi vándorlási különbözet pozitív vál-
tozásának köszönhetően. Mezőgazdaságának ha-
tékonysági mutatója (Standard Termelési Érték) 
országos viszonylatban kiemelkedő, amely az ön-
tözési kapacitások fejlesztésével tovább növelhe-
tő. A területet jellemzi továbbá, hogy az egyedi, 
helyi értékekre épülő kulturális és ökoturisztikai, 
tájjellegű termékek és szolgáltatások iránti hazai 
és nemzetközi kereslet növekedett.

HORVÁTH (2016) kutatásaival kimutatta, 
hogy a térségben csökkent a gazdasági állatok 
állománya, vele együtt a mezőgazdasági vál-
lalkozások száma, valamint egyszerűsödött az 
előállított mezőgazdasági termékek köre. Rávi-
lágított továbbá, hogy a termőterület legnagyobb 
arányban szántóként hasznosul. Kiemelte, hogy 
a térségben, annak természeti adottságai követ-
keztében magas a gyepterületek és erdők aránya, 
ugyanakkor a gyepgazdálkodás lehetőségei ki-
használatlanok. Kimutatta továbbá, hogy csök-
kent a szántók aránya, nőtt a művelésből kivont 
területek száma, azok más célú hasznosítása, 
mindezek mellett folyamatosan növekszik a lakó-
népesség és az épített lakások száma szigetközi 
településeken. 

Módszer

A vizsgálat 23 szigetközi településre (2. ábra) 
terjedt ki, a városok (Győr és Mosonmagyaróvár) 
nem kerültek bele az elemzésbe. A vizsgált tele-
pülések közül 13 a Mosonmagyaróvári járáshoz, 
10 pedig a Győri járáshoz tartozik.
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arányai közel azonosak, azonban a térségi adott-
ságoknak köszönhetően az Alsó-Szigetközben az 
erdőgazdálkodást folytató gazdaságok magasabb 
arányt képviselnek. A termékeket értékelve ér-
zékelhető, hogy a térség őstermelői leginkább 
zöldséget, gyümölcsöt, mézet, tojást és barom-
fihúst állítanak elő a gazdaságaikban. A gazdák 
folyamatosan bővítik, színesítik késztermékeik 
körét (sajt, savanyított káposzta, savanyúságok, 
lekvárok, méz, fűszernövények), mivel úgy lát-

egységenként külön-külön vizsgáljuk akkor el-
mondhatjuk, hogy a felső-szigetközi őstermelők 
64%-a növénytermeszéssel, 32%-a állattartás-
sal és tenyésztéssel, 2,1%-a virágtermesztéssel, 
1,8%-a erdőgazdálkodással foglalkozik. Az al-
só-szigetközi gazdáknál ezek az arányok rendre 
a következőképpen alakulnak: 65,7%-a növény-
termesztéssel, 21,7%-a állattartással és tenyész-
téssel, 3,1%-a virágtermesztéssel és 8,9%-a er-
dőgazdálkodással foglalkozik. A két fő ágazat 

2. ábra: A Szigetköz települései 
Figure 2: Villages of Szigetköz 

Forrás: POZSGAI – HORVÁTH 2021
Source: POZSGAI – HORVÁTH 2021
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kertészet, amelyet rét feltöréssel alakítottak ki. A 
rét egy részét meghagyták, természetes növény-
takarójával és erdőtársulásával lehetővé téve így, 
hogy a Duna egyik holtágnál gazdasági állatokat 
is tartsanak.

50 féle zöldség kb. 160 fajtáját – közöttük sok 
régi tájfajtát is –, valamint fűszer- és gyógynövé-
nyeket is termesztenek. Az idény kezdetétől (má-
jus) novemberig friss idényzöldségek, a téli idő-
szakban télre elraktározott zöldségek, valamint 
friss levélzöldségek kerülnek a tagok kosaraiba. 
A kosarakat a tagok Mosonmagyaróváron vagy 
a gazdaságban vehetik át. A személyes kapcsolat 
erősítése érdekében évente szerveznek gazdaság-
látogatásokat, kóstolókat, találkozókat.

A korreláció meglétét és irányát szintén külön 
vizsgáltuk a két területi egységre vonatkozóan. 

Az egyes tényezők és a gazdaságok száma 
között kiszámolt kapcsolati mutatók egyrészt na-
gyon érdekes, összetett képet festenek, másrészt 
alátámasztják, hogy szükséges a két területi egy-
séget és a két gazdálkodási formát külön kezel-
nünk. 

Az alsó-szigetközi őstermelők száma, vala-
mint az agglomerációs központtól való távolság, 
a legközelebbi termelői piac és az öregedési mu-
tató között gyenge és ellentétes kapcsolat mutat-
ható ki. Közepesen erős pozitív irányú kapcsolat 
a lakosság és a keresőképes lakosság esetében 
mutatható ki. A Felső-Szigetközben gyenge és 
ellentétes irányú kapcsolat a legközelebbi terme-
lői piac esetében mutatható ki. Gyenge és pozi-
tív a kapcsolat az agglomerációs központtól való 
távolsággal (tehát ha nő a távolság, nő a vállal-
kozások száma), erős a kapcsolat a lakosság, a 
keresőképes lakosság, az állatállomány, a mező-
gazdasági terület és a konyhakert tényezőkkel.

Az alsó-szigetközi mezőgazdasági vállalko-
zások száma és az agglomerációs központtól való 
távolság között nincs kapcsolat. Gyenge kapcso-
lat az erdőterület nagysága tényezővel mutatható 
ki. Gyenge és ellentétes a kapcsolat az öregedési 
mutatóval, közepes a mezőgazdasági területtel és 
konyhakerttel, erős a lakosság és a keresőképes 
lakosság tényezőkkel. A felső-szigetközi vállal-
kozások száma gyenge pozitív kapcsolatot mutat 
a Győrtől való távolsággal, gyenge és ellentétes 
kapcsolatot a termelői piactól való távolsággal 
és közepesen erős pozitív irányú kapcsolatot a 

ják, hogy a fogyasztók egyre inkább a nagyobb 
hozzáadott értékű termékeket és késztermékeket 
keresik. A gazdák célul tűzik ki a különlege-
sebb mézek (fahéjas, chilis, aszalt sárgabarackos 
stb.) előállítását is, továbbá a melléktermékeket 
(propolisz, virágpor) is piacra viszik. Termékeik 
árusítására a városi (Győr és Mosonmagyaróvár) 
termelői piacokat, valamint Szigetköz szatyor és 
a Kisalföld kosár rendezvényeit használják. 

A mezőgazdasági egyéni vállalkozások tevé-
kenységi körét értékelve látható, hogy a Felső-
Szigetközben növénytermesztéssel és a hozzá 
kapcsolódó szolgáltatásokkal a gazdák 47,7%-a, 
állattenyésztéssel és a hozzákapcsolód szolgál-
tatásokkal 13,6%-uk, vegyes gazdálkodással 
6,8%-uk, erdészettel 22,7%-uk foglalkozik. Alsó-
Szigetközben az arányok: a gazdák 37,5%-a fog-
lalkozik növénytermesztéssel és a hozzá kapcso-
lódó szolgáltatással, 16,7%-a állattenyésztést és 
a hozzá kapcsolódó szolgálatást végez, 16,7%-a 
vegyes gazdálkodási és 29,2%-a erdészeti tevé-
kenységi körbe tartozik. A legfőbb tevékenysé-
gek tehát a növénytermesztés (azon belül is ga-
bonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos 
mag termesztése), az állattartás és állattenyésztési 
szolgáltatások, valamint az erdészet. Ez utóbbi 
esetében van lényeges különbség a két térség kö-
zött.

Egyéni vállalkozás formában működik a 
térségben a közösség által támogatott mezőgaz-
daságot képviselő gazdaság, a Dunaszigeti Zöld-
ségközösség. A gazdaságot a sajátos természeti-
gazdasági-társadalmi adottságok és hatások 
következtében nem Győr környékén, hanem 
Mosonmagyaróvár közelében találhatjuk meg. 
A tudatosvasarlo.hu oldal adatai alapján röviden 
bemutatjuk a térségi zöldségközösséget. A gaz-
daságot 2013 tavaszán alapította egy házaspár, 
ebben az évben 5 egész zöldségkosárral 8-9 csa-
ládot láttak el, majd 2014-ben a tagságot 15 nagy 
kosárra növelték és a házaspár mindkét tagja tel-
jes állásban a közösségnek termelt. A folyamatos 
fejlődés eredményeképpen 2015-re elérték a 30 
nagykosárnyi zöldséget. Ekkor már segéd mun-
kaerőt is fel tudtak venni. 2020-ban 30 nagyko-
sárnyi zöldséggel 48 családot tudtak ellátni. A 
közösség tagjaival éves megállapodást kötnek, 
a gazdaságot részes rendszerben működtetik. A 
gazdaság összterülete 2 hektár, ebből 6000 m2 a 
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vetkező lépés annak érdekében, hogy a fenntart-
ható mezőgazdaság elképzelései gyökeret verhes-
senek a Szigetköz mezőgazdaságában. 

HORVÁTH ESZTER –  
POZSGAI ANDREA

Abstract

Root of sustainable agricultue in Szigetköz
The aim of the study was to study the agri-

culture of the Szigetköz microregion which is 
the part of the Szigetköz in Győr-Moson-Sopron 
county. The aim of the study is to know the agri-
culture of the region, to present its most import-
ant and specific characteristics and to explore the 
regional conditions, characteristics and opportu-
nities of sustainable agriculture researching the 
answers the future challenges.  With the help of 
the settlement series data, the study presents the 
agricultural characteristics of the 23 settlements 
of the examined micro-regions. After that, with 
the help of the data asked from the KSH (Hun-
garian Central Statistical Office) collected from 
the TEIR database and from the village farmers 
of the villages, it reveals the factors influencing 
the farming of individual agricultural enterprises 
and primary producers working in this area.  

Keywords: Szigetköz, sustainable agricul-
ture, sustainable communities, village farmers
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elvárásai azonban még kevésbé érvényesülnek a 
térség mezőgazdaságában.

A tanulmányban elvégzett tevékenységi kö-
rök vizsgálata hozzájárulhat ahhoz, hogy a jö-
vőben könnyebben, területi egységre szabottan 
tervezhetőek legyenek a fenntartható mezőgaz-
daság törekvései. Az Alsó-Szigetközben például 
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ket, amelyek kedvező alakulásával/alakításával 
pozitív változások idézhetők elő.

Helyszíni bejárásainkból, a vásárok és piacok 
során lefolytatott interjúinkból úgy látjuk, hogy a 
gazdák értik a fenntartható mezőgazdaság fogal-
mát, valamint látják szükségességét. A váltáshoz 
és változtatáshoz szükséges hozzáállással már 
rendelkeznek. A tudatosság, a tanulás lesz a kö-
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tozik szorosan az alapvető szükségleteink közé és 
gyakran olyan vágyaink is vannak, melyek kör-
nyezeti oldalról nem igazán fenntarthatóak. Elég 
csak az élelmiszerpazarlásra gondolni, a statiszti-
kák szerint a megtermelt élelmiszer közel fele a 
kukában végzi.

Ezen kívül olyan szokások is alapelvárássá 
váltak, melyek korábban még elképzelhetetlenek 
voltak. Ilyen például a tömegturizmus, ami szin-
tén nem a fenntarthatóság elveit szem előtt tartva 
valósul meg. Egy hétvégi kiruccanás egy tőlünk 
távol lévő városba nem igazán környezetbarát. 
Az ilyenekről rövid időn belül le kellene monda-
nunk.

A fogyasztás tudatosítása nagy szerepet ját-
szik a döntéseink meghozatalában. Mindenkinek 
végig kellene gondolnia, hogy mi az, ami szá-
mára felesleges és hogy miről tudna lemondani 
a mindennapokban a fogyasztás csökkentése ér-
dekében.

Ön szerint az egyetemi polgárok mennyire él-
nek fenntartható módon? Mennyire nagy az öko-
lógiai lábnyoma a Pannon Egyetem közösségéhez 
tartozóknak?

Véleményem szerint nem a Pannon Egyete-
men munkatársainak és nem is az ide járó hall-
gatóknak a legnagyobb az ökológiai lábnyoma, 
nem mi képezzük a fogyasztói társadalom legfel-
sőbb szintjét. Ennek természetesen anyagi okai 
is vannak, de leginkább a mentalitásban rejlik a 
megoldás kulcsa. Aki egy egyetem közösségéhez 
tartozik, az egészen biztosan rendelkezik olyan 
értékekkel, melyek nem feltétlenül a fogyasztás 
növelése felé mutatnak. Különösen igaz ez egy 
olyan intézményre, ami több szálon is szorosan 
kapcsolódik a fenntarthatóság kérdéséhez. Ilyen 
a Pannon Egyetem is. 

A klímaváltozás korunk egyik nagy 
kihívása, az ehhez köthető negatív ha-
tások pedig szinte mindenki életét be-
folyásolják valamilyen formában. A 
problémák mérséklésének egyik esz-
köze a fenntartható, környezetbarát 
életmód, mely a hétköznapi emberek 
mellett a felsőoktatási intézmények 
számára is egyre inkább prioritássá 
válik. A fenntarthatóság és a fenntart-
ható egyetemi működés kapcsán dr. 
Gelencsér Andrással, a Pannon Egye-
tem rektorával beszélgettünk.

Ön szerint melyek társadalmunk legnagyobb 
kihívásai a klímaváltozással kapcsolatban?

Úgy gondolom, hogy a legnagyobb kihívást 
talán a folyamatosan növekvő népességszámú és 
az egyre nagyobb igényeket támasztó emberiség 
jelenti. Az egyik legégetőbb kérdés az, hogy ho-
gyan lehet a Föld javaival kiszolgálni mindenkit 
oly módon, hogy az hosszú távon is fenntartható 
legyen. Nem is az energiafelhasználás a kritikus, 
hanem inkább a nyersanyagok rendelkezésre állá-
sa. Ezeket annak ellenére is gyorsuló ütemben fo-
gyasztjuk, hogy jövőbeli utánpótlásuk nem olyan 
egyszerű.

Hétköznapi emberként mit tudunk tenni azért, 
hogy fenntarthatóbb módon éljük az életünket?

Először is a túlfogyasztást kellene visszaszo-
rítanunk. Ebben minden embernek van felelőssé-
ge, hiszen a pazarló fogyasztói társadalmat csak 
közösen tudjuk visszafejleszteni. Manapság na-
gyon sok olyan dolgot használunk, ami nem tar-

Interjú

„Célunk, hogy a Pannon Egyetem 
a körforgásos gazdaság térségi és hazai 
szellemi innovációs központjává váljon” 
– interjú dr. Gelencsér Andrással
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Van olyan fenntarthatósághoz vagy környe-
zetvédelemhez köthető eredménye az egyetemnek, 
melyre büszkék lehetünk?

A környezetterhelés csökkentésével kapcso-
latos kutatásaink eredményei közül gyakran emlí-
tem a gumibitument, mely röviden a használt gu-
miőrlemény aszfaltburkolatba történő keverését 
jelenti. Ez több szempontból is környezetbarát, 
hiszen egyrészt lehetőséget biztosít az abroncsok 
megfelelő elhelyezésére, ezen kívül pedig az út-
burkolatok jobbak és tartósabbak lesznek a tech-
nológia használata által.

A körforgásos gazdasági kompetencia köz-
pontunk csupa ilyen környezetkímélő fejlesztés-
sel foglalkozik (pl. víztechnológiák, hulladék- és 
műanyag-újrahasznosítás, fenntartható energia-
termelés, stb.)

A közeljövőben pedig szeretnénk olyan nagy 
léptékű fejlesztéseket is véghezvinni, melyeknek 
eredményeként komoly energetikai megtakarí-
tást érhetünk el. Terveink szerint akár 30%-kal 
is csökkenthetjük az energiafogyasztásunkat a 
fejlesztések hatására, ami egy egyetem életében 
nem kis eredmény. Reméljük, hogy ez minél ha-
marabb kezdetét veszi majd.

Természetesen a kutatási tevékenységünk 
fókuszából sem kerül ki a fenntarthatóság, a vál-
lalati együttműködések keretein belül végzett 
tevékenységünk jelentős része szintén a környe-
zetterhelés csökkentését támogató megoldások 
alkalmazhatóságával foglalkozik. Célunk, hogy a 
Pannon Egyetem a körforgásos gazdaság térségi 
és hazai szellemi innovációs központjává váljon.

KÁNTOR SZILVIA

Köszönetnyilvánítás:

Az interjú a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal által biztosított forrás-
ból NKFIH-471-3/2021 számú „Éghajlatválto-
zás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium 
létrehozása” című projekt támogatásával való-
sult meg.”

Az interjút készítette: Dr. Kántor Szilvia ad-
junktus, Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi 
Kar, Nemzetközi Gazdaságtan Intézeti Tanszék, 
E-mail: kantor.szilvia@gtk.uni-pannon.hu

Természetesen, ha a környezetbarát életmód-
ról beszélünk, fontos megemlíteni azt is, hogy 
sok esetben korlátozottak a lehetőségeink és szá-
mos olyan tényező is befolyásolja a mindennapi 
életünket, amin nem igazán tudunk változtatni. Jó 
dolog például helyi termelőktől vásárolni, de ez 
sokunknak komoly logisztikai kihívást is jelent.

Én abban reménykedem, hogy az egyetemi 
polgárok rendelkeznek egyfajta tudatossággal a 
fogyasztás terén és eszerint alakítják saját életü-
ket és a környezethez való viszonyukat.

Mit gondol, hogyan jellemezhető egy fenn-
tartható egyetem napjainkban?

Ez egy jó kérdés, hiszen az egyetemek mű-
ködése és az általuk végzett tevékenység erősen 
szabályozott. Az óratartással vagy a kollégiumi 
ellátással kapcsolatban például nem tudunk telje-
sen szabadon dönteni, ez minket is keretek közé 
szorít. 

Ezen felül az anyagi lehetőségeink és az inf-
rastrukturális hátterünk, vagyis például az, hogy 
milyen épületekkel és milyen fűtési rendszerrel 
rendelkezünk, szintén nagymértékben meghatá-
rozza a fogyasztásunkat. Ezek olyan adottságok 
egy intézmény számára, melyeken nem könnyű 
egyik napról a másikra változtatni.

Természetesen, ahol csak lehet, ott a tette-
inkkel is próbálunk példát mutatni. A hulladék-
gazdálkodás terén egyre tudatosabbak vagyunk, 
sok tekintetben támogatjuk a szelektív gyűjtést 
(pl. világítótestek, elemek) és a parkgondozásban 
sem célunk az angol pázsit, inkább hagyjuk érvé-
nyesülni a természetet.

Azt hiszem, hogy egy egyetem leginkább a 
figyelemfelhívásban, a példamutatásban és a la-
kosság tudatosságának növelésében lehet sikeres 
a fenntarthatósággal kapcsolatban. Mi is igyek-
szünk tenni ezért és próbáljuk felhívni a figyelmet 
a fontos kérdésekre. Kutatásaink egy része is erre 
irányul, ezekben azt vizsgáljuk, hogy hogyan le-
het nagyobb léptékben kiterjeszteni a környezet-
kímélőbb megoldások használatát.

Egyéni szinten apróbb, de legalább ilyen fon-
tos lépéseket tehetünk. A pazarlás elleni küzde-
lem jó példája, ha lekapcsoljuk a lámpát, ha már 
nincs rá szükségünk, vagy ha a fűtési szezonban 
becsukjuk az ablakot miután kiszellőztettünk.
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Szintén kiemelt jelentőségű az EKF program 
során, hogy megerősítsük a helyi közössége-
ket és a közösségek által érjünk el olyan pozitív 
változásokat, amelyek a különböző generációk 
összehozásával valódi pezsgést és életet hoznak 
Veszprémbe, illetve a régióba. Nehézség, hogy 
bár a térségben rengeteg példaértékű kulturális-, 
művészeti-, és fenntarthatósági kezdeményezés 
figyelhető meg, ezek gyakran nem tudnak egy-
másról, vagy nincs érdemi kapcsolat közöttük. A 
kapcsolati szálak „összehuzalozása” a mi felada-
tunk is. Kihívást jelent továbbá az itt élők mo-
tiválása abban, hogy 2023 után majd nélkülünk 
is továbbvigyék a megkezdett jó programokat, 
rendezvényeket és magát a szemléletet.

Természetesen nagyon fontos a környezettu-
datosság szempontjából értelmezett fenntartha-
tóság is. A programjaink segítségével elsősorban 
a régióban élők szemléletét szeretnénk formálni. 
Mondok egy példát: egy rendezvényen tényleg 
fontos, hogy papír szívószállal, újrahasználható 
pohárból igyanak a látogatók, azonban mi ezt 
inkább alapvetésnek és nem kardinális beavatko-
zásnak tekintjük. Minden mutatót számba véve 
úgy gondolom, hogy például a régió közösségi 
közlekedésének szemléletjavítására és zöldítésére 
fordított erőfeszítések sokkal pozitívabb változást 
hozhatnak, mint a papírból készült szívószálak.

Ezen kívül a szezonalitást, pontosabban an-
nak csökkentését emelném ki, mint a Bakony-Ba-
laton régió előtt álló egyik legnagyobb kihívást. 
A nyári szezon túlsúlyára kívánunk válaszolni az-
zal, hogy a programkínálatot az év minden szaka-
szára elosztva tervezzük meg. Aktuális példa erre 
a Holtszezon Kortárs Irodalmi Fesztivál, amelyet 
a “hivatalos rendezvényszezonon” kívül, február 
végén rendezzük meg. 

Nemcsak kulturális eseményeket, hanem 
közösségi tereket, „KözTerek”-et hívunk életre. 
A régió kisebb településeinek Pajta és Kultháló 
programja az év minden hónapjában lehetőséget 
kínál a kulturális és szellemi töltekezésre. Segí-

A 2023-as évben Veszprém lesz Eu-
rópa Kulturális Fővárosa. A dunán-
túli megyeszékhely a Bakony-Balaton 
térséggel közösen mutatja majd meg 
a világnak a térség kulturális érté-
keit. Egy ilyen nagy volumenű ren-
dezvénysorozat esetében különösen 
fontos, hogy a fenntarthatóság elvei 
érvényesüljenek. E gondolat kapcsán 
beszélgettem a rendezvénysorozatot 
koordináló vállalat, a Veszprém-Ba-
laton 2023 Zrt. vezérigazgatójával, 
Markovits Alízzal.

Ön szerint melyek a Veszprém-Balaton EKF 
2023 térség legnagyobb kihívásai a fenntartha-
tóság kapcsán?

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális 
Fővárosa program előkészítése és megvalósítása 
során a fenntarthatóságot a lehető legszélesebb 
módon értelmezzük. Kiemelt célunk - egyben 
a legnagyobb kihívásaink egyike is -, hogy a 
Veszprémben és az EKF térségben elérni kívánt 
pozitív eredmények társadalmi, gazdasági és 
környezeti szempontból hosszú távon legyenek 
fenntarthatók. Elsődleges szempont, hogy sem a 
városra, sem pedig a régióra ne helyezzünk olyan 
terheket, amelyeket hosszabb távon nem képesek 
fenntartani. A cél, hogy olyan kultúra-fejlesztési 
örökség maradjon 2023 utánra, melynek tova-
gyűrűző hatása valóban szemléletformáló lesz.

A gazdasági fenntarthatóság szempontjából 
fokozottan ügyelünk arra, hogy az infrastruktu-
rális beruházásoknál az épületek üzemeltetését 
úgy tervezzük meg, hogy az hosszú távon tartal-
mi, műszaki és gazdasági szempontból egyaránt 
fenntartható legyen, szem előtt tartva akár a pécsi 
EKF évad tapasztalatait és kihívásait is.

Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális 
Fővárosa, a fenntarthatóság jegyében 
– beszélgetés Markovits Alízzal
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Véleménye szerint a helyi lakosok mivel tud-
nak hozzájárulni az Európa Kulturális Fővárosa 
2023 program fenntarthatósági törekvéseihez?

A programok megvalósítása során a helyi 
lakosság bevonására és szemléletformálására 
óriási hangsúlyt fektetünk. A helyi lakosok közül 
sokan maguk is elkötelezettek a fenntarthatóság 
iránt, keresnek is minket ezzel kapcsolatban. 
A pályázati tanácsadással és a fenntarthatósági 
workshopokkal olyan tudásmegosztási esemé-
nyeket szervezünk már a felvezető évek alatt is, 
amikkel biztosítjuk fenntarthatósági törekvéseink 
hosszú távú hatását (pl.: adott szervezet fenntart-
ható működésére vonatkozó, hétköznapi techni-
kák). Pályázati keretek között lehetőségünk van 
továbbá financiális támogatással is segíteni a pá-
lyázóink fenntarthatósági törekvéseit.

Ezeken túl a közelmúltban indult EKF 
KözTér hálózaton keresztül (Jutasi KözTér, Pan-
non KözTér) támogatni szeretnénk azokat a fele-
lősséggel gondolkodó veszprémi és a régió egyéb 
településein élő lakosokat, akiknek a fenntartha-
tóság érdekében végzett tevékenységükhöz az 
általunk biztosított helyszín segítségül szolgálhat.

Mit gondol, napjainkban melyek a főbb jel-
lemzői egy fenntartható rendezvénynek, illetve 
rendezvénysorozatnak?

Sokan úgy gondolják, hogy leginkább a 
környezeti fenntarthatóság oldaláról érdemes 
vizsgálni a dolgot. Szerencsére a fenntartható-
ság mára fogyasztói trenddé vált, így a szerve-
zőknek és a szolgáltatóknak is fejlődniük kell e 
tekintetben. Meg kell teremteni a lehetőséget a 
látogatók számára, hogy környezetbarát opciókat 
választhassanak, például kényelmes, egyszerű és 
mindenki számára elérhető közlekedési alterna-
tívákat kell biztosítani egy rendezvényhelyszín 
megközelítéséhez. További példa, hogy a hulla-
dék mennyiségének csökkentése érdekében meg 
kell vizsgálni minden olyan lehetőséget, amivel 
az egyszer használatos eszközök kiválthatók. A 
vezérelv a körforgásosság, de fontos környezeti 
szempont a zajterhelés csökkentése is.

Milyen szoros és miben merül ki az együtt-
működés a VEB 2023 Zrt. és a Pannon Egyetem 
között?

Az egyetem és a VEB 2023 Zrt. közötti 
partnerségi megállapodás igen sokrétű. A 2023-
at előkészítő években zajló közös munka során 

tünk továbbá a veszprémi kulturális intézmé-
nyeknek is felkészülni arra, hogy egész évben 
aktív és attraktív célpontok legyenek. 

A környezeti fenntarthatóság tekintetében a 
régiónkat és annak jövőjét meghatározó fontos, 
központi elem a Balaton, ami olyan természeti 
adottság, amely a régió és az ország lakosai szá-
mára, sőt, európai szinten is meghatározó értéket 
képvisel. 

Célunk, hogy a Veszprém-Balaton 2023 Euró-
pa Kulturális Fővárosa program részeként olyan 
szakmai és kulturális programsorozatot hozzunk 
létre, amely a „Balaton hangjaként” széles körben 
bemutatja és képviseli a régió felbecsülhetetlen 
természeti és kulturális nemzeti értékeit.

 A 2023-as évre való felkészülés során milyen 
fenntarthatósággal kapcsolatos szempontokat 
vesz figyelembe a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. a 
munkája során?

A környezeti fenntarthatóság terén határozott 
állásponton vagyunk. Elköteleztük magunkat 
amellett, hogy csökkentjük az általunk szerve-
zett, vagy kezdeményezett programokkal járó 
káros környezeti hatásokat és irányt mutatunk 
a környezettudatos rendezvényszervezés terén. 
Külön ezzel a témával foglalkozó munkatársat is 
alkalmazunk.

Mivel a programok rengeteg társszervező 
közreműködésével jönnek létre, az ő szemlé-
letformálásuk és képzésük is a feladataink közé 
tartozik. Számukra fenntarthatósági mentorprog-
ramot működtetünk. Olyan hiánypótló környezet-
barát szolgáltatások megjelenését is támogatjuk, 
amelyek a fenntartható rendezvényszervezés 
szükséges kellékei. 

A társadalmi fenntarthatóság egyik fontos 
eleme, hogy pályázatok útján segítjük a kisközös-
ségeket a programjaik megvalósításában. A helyi 
közösségek megerősödését célozza a ‘Ragyogók’ 
nevet viselő önkéntes programunk, amely remé-
nyeink szerint az EKF program egyik hosszú 
távú hagyatéka lesz. Az önkéntes csapatba bár-
ki jelentkezését várjuk, legyen akár 16 vagy 90 
éves, rendelkezzen bármilyen érdeklődési körrel, 
vagy képzettséggel; örömmel veszünk minden 
segítséget az EKF program lebonyolításához. A 
Ragyogók csapatába való csatlakozásra bíztatom 
a régióban élő, cselekvésre és kapcsolódásra vá-
gyó lakosokat.
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szervezés témájában az egyetemmel közösen 
elkészített kiadványra pedig különösen büszkék 
vagyunk. 

Egy másik, igazán környezetbarát program a 
Pannon Egyetemmel közös és nagyon izgalmas 
fenntarthatósági projektünk, a SolarBoat verseny, 
amely során napelemes meghajtású elektromos 
hajók fognak a Balatonon versengeni.

Mindezeken túl, egyes speciális témákban 
vendégelőadóként is megjelennek munkatársaink 
az egyetemen, ahogyan történt ez például 2021-
ben is, az EKF kurzus keretében.

Véleménye szerint hogyan segítheti a Pan-
non Egyetem az EKF-hez kapcsolódó programok 
fenntartható módon történő előkészítését és lebo-
nyolítását? 

Az egyetem célkitűzései között szerepel, 
hogy feloldja a szigetszerűségét és olyan, a vá-
rosi közösség felé nyitott intézménnyé váljon, 
amely teret ad a társadalmi kezdeményezéseknek 
és 2023 után is továbbviszi az EKF értékrend-
szerét, illetve szellemiségét. Az egyetem további 
célja, hogy kimozduljon a szokásos közegéből 
és így tálalja a kutatásait. Az egyetem épületei 
körül megvalósuló közterületi fejlesztéseknek 
köszönhetően a kerítések hamarosan fizikálisan 
is lebomlanak, aminek nagyon örülünk és termé-
szetesen továbbra is nagyban támaszkodunk arra 
a szakmai tudás-és tapasztalatbázisra, amely a 
Pannon Egyetemen megtalálható.

STRACK FLÓRIÁN
Az interjú az NKFIH-471-3/2021 számú 

projekttámogatásával valósult meg.
Az interjút készítette: Dr. Strack Flórián 

Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Tu-
rizmus Intézeti Tanszék strack.florian@gtk.uni-
pannon.hu

felépítjük azokat a stabil alapokat, amelyekre a 
címviselés éve után is biztosan támaszkodhatunk 
majd. 

A Pannon Egyetem, mint a régió meghatá-
rozó tudásközpontja, már a kezdetektől, azaz az 
EKF cím elnyerését célzó pályázat összeállítá-
sától kezdődően fontos szakmai partnere a prog-
ramnak. Számos kutatással, felméréssel, szakmai 
konferenciával, projekt- és programjavaslattal 
járul hozzá a projekt sikeres előkészítéséhez és 
lebonyolításához, nem beszélve az egyetemi ifjú-
ságról, mint értékes humán erőforrásról. 

Első helyen említendő a közösen létrehozott 
Pannon KözTér, melynek célja, hogy teret adjon 
az egyetemi diákság önszerveződő, az EKF-hez 
kapcsolódó kulturális és önkéntes programjainak. 
A Pannon KözTér segíti az egyetem kapcsolódá-
sát a városi közösségek életéhez is, többek között 
a minden hónap második szerdáján rendezett nyi-
tott társasjáték estek szervezésével.

Az „Ők is köztünk élnek” beszélgetéssoro-
zat szintén kooperációban megvalósuló projekt, 
amelynek célja, hogy megismerjük azokat a 
köztünk élő külföldieket, akik munkájuk vagy a 
szerelem következtében választották Veszprémet 
lakóhelyül. Érdekes történeteket hallhatunk tőlük 
arról, hogy milyen számukra egy, a sajátjuktól 
eltérő kultúrában megtalálni a helyüket és a bol-
dogságot.

A közösségépítés mellett az egyetem Fenn-
tartható Fesztiválok programjában is kölcsö-
nösen tudjuk segíteni egymást. A téma nem is 
lehetne aktuálisabb, hiszen a három év során 
megvalósuló események és fesztiválok rengeteg 
kihívást hordoznak magukban. Ezek esettanul-
mányként szolgálnak a hallgatóknak, ráadásul 
kapcsolódási felületet biztosítanak számukra az 
önkénteskedéshez. A fenntartható rendezvény-
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A Tanulmányok sora egy társadalom-
filozófiai és társadalomtörténeti írással 
indul, Garaczi Imre az MTA VEAB al-
elnöke tollából, Az Európai társadalom-
fejlődés folyamatai Bibó István értel-
mezésében címmel. Az elemzés alapját 
Bibó István „szellemi végrendeletének” 
is tekinthető gondolatai2 adják, ami 
„a rendszerváltás utáni politikai mező 
szinte mindegyik pártirányzata számára 
alapot nyújtott, és gyakorta egymással 
merőben ellentétes irányzatok is találtak 
elemzéseiben érveket programjuk ki-
alakításához. Ennek oka, hogy az általa 
érvényesnek tartott, különnemű európai 
értékek között kísérelte meg létrehozni 
a harmóniát” (18. o.). A szerző értékelé-
se szerint Bibó utópizmusának lényege, 
hogy a kereszténység, a szocializmus és 
a liberalizmus intézményrendszereit hu-
manitárius alapon össze lehet hangolni 
egymással, s az egyes uralmi típusokat 
erkölcsi alapon meg lehet szabadítani a 
félelemtől, az agresszivitástól és az au-
tarkia hatalmi intézményeitől. A tanul-
mány ezt a gondolati folyamatot elem-
zi, figyelemmel a közép-európai térség 
autonómia lehetőségeire és törekvéseire. 
S bár ebből a szempontból Kukorelli Ist-
ván szavaival elmondhatjuk, hogy ma 
„Bibó hallgatás, Bibó csend van”3, de ő 
mégis üzen alkotmányos elveivel, több-
letjelentésű fogalmaival, mint például a 
„szabadság kis körei”4, a „nemzeti érzés 
és a demokrácia egytestvér komoly tö-

A COMITATUS olvasóinak a figyel-
mét szeretném felhívni ezzel az írással 
egy frissen elindított, tudományos igé-
nyű, multidiszciplináris jellegű folyó-
iratra, amely helyet ad számos, az auto-
nómia témájával összefüggő írásnak a 
társadalomfilozófia, a társadalomtörté-
net, a kulturális antropológia, a néprajz, 
a kulturális örökség, a közösségfejlesz-
tés, a szociológia, a politológia, a geo-
politika, a történeti- és társadalom-föld-
rajz, a kulturális földrajz, a regionális 
gazdaságtan, a nemzetközi jog, s nem 
utolsósorban a közigazgatás megkö-
zelítési módszerével.1 Az új folyóirat 
szerkesztői, Kulcsár László és Domokos 
Tamás közös köszöntőjében megfogal-
mazódik az igény arra, hogy a folyóirat 
legyen „egy új társadalomtudományi 
fórum mindazok számára, akik külön-
böző megközelítésekből, nézőpontból 
kutatják az autonómia fogalmának és 
intézményének szerepét, jelentőségét a 
társadalomban, legyen szó közösségek-
ről, foglalkozási csoportokról, telepü-
lésekről, régiókról, nemzetiségiekről, 
nemzetrészekről, sajátos kultúrával ren-
delkező népcsoportokról” (A&T 4. o.). 
A bemutatkozó számból is kiderül, hogy 
az autonómia és a társadalom viszonyá-
nak kutatása, elemzése nagyon is aktuá-
lis, azért a COMITATUS olvasóit nem-
csak olvasásra, hanem írásra is buzdítom 
a témával kapcsolatban.

Recenzió

A sokszínű autonómiáról
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pai autonómiák – Baszkföld (EUSKAD) 
című elemzése két megközelítésben mu-
tatja be a spanyolországi Baszkföld Au-
tonóm Közösség (EUSKAD) autonómia 
modelljét: egyrészt az identitás felől, 
amely meghatározza az autonómiában 
élő egyéneket, másrészt a gazdasági és 
pénzügyi önállóság irányából. A tanul-
mány szerzője a bevezetőben áttekinti 
a filozófia, a természettudományok és a 
jog által használt autonómia fogalmakat, 
aminek a definiálásához nyelvészként is 
kiegészítő adalékokkal szolgál. Megkö-
zelítésében az autonómia fogalomnak az 
identitási elemét tekintve főként a több-
nemzetiségű államokban élő kisebbsé-
gek helyzetét elemzi, akik egy többség 
által uralt és irányított társadalomban a 
többségétől különböző nyelvet beszél-
nek, s egészen más kultúrát vallanak 
magukénak. Ennek alapján megerősíti 
a „népek és régiók Európája” alapgon-
dolatát felvető irányzat képviselője, 
Héraud felvetését10, miszerint a nyelv és 
a kultúra, mint a nemzeti identitás részei 
olyan értékek, amelyeket az egész em-
beriség számára meg kell őrizni. Ebből a 
szempontból jó példaként mutatja be az 
1978-ban elfogadott spanyol alkotmány 
rendelkezéseit, amely a nemzetiségeket 
nem kisebbségként, hanem a spanyol 
nemzet integráns részének tekinti, s ez-
zel összhangban unitárius államként is 
elismeri és garantálja a régiók és a nem-
zetiségek önkormányzáshoz való jogát. 
A szerző elemzésében bemutatja, hogy 
az alkotmányos rendelkezések érvénye-
sülését jól szolgálja a baszk identitást 
erősítő, a „kiegyensúlyozott kétnyel-
vűség” jellemzőit érvényesítő oktatási 

megérzelem”5 a „demokratának lenni 
mindenekelőtt annyit tesz, mint nem 
félni”6, amelyek egy progresszív euró-
pai közösséget alkotó polgár gondolatai. 
A tanulmány szerzője – Robert N. Ber-
ki szóhasználatával7 - Bibó gondolatait 
olyannak tartja, ami „megragadja az 
európai tradíció lényegét”, s ami a kö-
zép-európai térség szempontjából ma 
is érvényesnek tekinthető. Aktuálisak 
Bibó gondolatai, mivel a cikk olvastán 
akár az a megállapítás is rögzíthető, 
hogy a rendszerváltás után nem jött létre 
egy olyan modern polgári demokrácia, 
amiben a dolgozó, a műgonddal alkotó 
ember életformája győzedelmeskedik a 
magát hatalmi helyzetben kiélő, repre-
zentáló, arisztokratikus ember felett, s 
ennyiben ez egy tipikusan „közép-eu-
rópai demokrácia”, „színlelt újkapita-
lizmus”8 maradt. Kopátsy Sándor egy 
korábbi tanulmányában megfogalmazta, 
hogy Európa jövője „elsősorban azon 
fog múlni, hogyan sikerül Európának a 
keleti felét beintegrálnia”9. A tanulmány 
szerzője szerint is csak olyan térségben 
biztosítható Európa jövője Bibó huma-
nitárius hatalmi elképzelése alapján, 
„ahol a közösséget alkotó polgár számá-
ra a hatalmi aktorok képesek garantálni 
az autonóm intézmények létét és az em-
beri méltóságot” (19. o.).

A Tanulmányok sorát két olyan nem-
zetközi elemzés követi a baszk és a kata-
lán autonómiákról, amelyek más, hason-
ló helyzetben lévő többnemzetiségű, el-
sősorban közép-európai állam esetében 
is felvetheti ezeknek a létező autonómia-
modelleknek az érvényességét és érvé-
nyesíthetőségét. Ortutay Katalin: Euró-



COMITATUS 2022. tél-tavasz

144

Zongor Gábor: Önkormányzatiság és 
autonómia című cikkében. A szerző a 
tanulmány bevezető részében – szinte 
oktatási segédanyagba illően – tisztáz-
za a 30 év alatt változó magyarországi 
önkormányzati autonómia megértéséhez 
nélkülözhetetlen olyan alapfogalma-
kat, mint önkormányzat, önkormány-
zás, önkormányzatiság, önkormányzati 
rendszer és szubszidiaritás. Az önkor-
mányzati autonómia jellemzőit a szerző 
Magyary Zoltán fogalomrendszerével14 
és Siket Judit meghatározásával15 azono-
sulva írja le, s ennek alapján tartja érté-
kelhetőnek azt, „hogy egy adott ország-
ban milyen erős a helyi önkormányzás 
és miképpen érvényesül az önkormány-
zatiság” (50-51. o). A tanulmány további 
két része a fentiek figyelembe vételével 
elemzi az önkormányzati autonómia ér-
vényesülését a rendszerváltást követő 
első két évtizedben és napjainkban. A 
szerző megállapítása az, hogy az első 
két évtizedben a központi szabályozás 
az alkotmányos alapjogokon keresztül, 
mintegy önálló hatalmi ágként biztosí-
totta a települések autonómiáját, de az 
önkormányzó képesség feltételei meg-
teremtésének hiánya következtében az 
önkormányzati függetlenség fokozato-
san látszat autonómiát eredményezett 
a települések túlnyomó többségénél, 
s a szubszidiaritás elve is csak elv ma-
radt. A 2010-es kormányváltást követő 
időszakról pedig megállapítja, hogy a 
korábbitól eltérő társadalomfilozófia je-
gyében a centralizált hatalomgyakorlást 
megvalósító központi szabályozás az 
önkormányzatok helyét az államszerve-
zetben jelöli ki és az önkormányzatok 

rendszer, valamint a baszk gazdasági és 
pénzügyi autonómiát biztosító „fiská-
lis decentralizáció”, amit a nemzetközi 
szakirodalomban is a baszk régió látvá-
nyos felemelkedési faktoraként említe-
nek.11 De, ami még ennél is fontosabb, 
hogy a szerző állítása szerint a „baszk 
közvélemény egyértelműen támogatja a 
pénzügyi autonómiát, amely tehát széles 
konszenzuson alapul” (29. o.).

Szilágyi István: A katalán autonómia 
folyamat tanulságai a Kárpát-medence 
számára című tanulmányában elsősor-
ban a Hispániában 1979-2020 között 
lezajlott decentralizációs és demokra-
tizálási folyamatot mutatja be, amely-
nek a katalán függetlenségi folyamat-
tal összefüggő kételyeiről legutóbb a 
COMITATUS lapjain is olvashattunk12. 
A szerző megállapítja, hogy e történelmi 
folyamat eredményeként Spanyolország 
unitárius államberendezkedése ellenére 
„az autonómiák állama”, amely napja-
inkban már a föderális rendszerekre jel-
lemző sajátosságokat mutat (32. o.). Ezt 
a megállapítást az „Erős Európai Régió-
kért” mozgalom szakértői és politikusai 
is megerősítik13, s a szerző is létező és 
követendő példaként említi más, a Kár-
pát-medencében lévő olyan többnem-
zetiségű államok számára, amelyek al-
kotmányos kereteit „egyrészt a nemzeti 
kisebbségek államalkotó nemzetként 
történő elismerése, másrészt az adott 
állam területi integritásának megőrzése 
képezi” (42.o.). 

A Tanulmányok sorában a spanyol 
területi autonómia elemzését követően 
a magyarországi önkormányzati auto-
nómia elmúlt 30 éves történetét elemzi 
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azonban a kommunista Kínát osztha-
tatlan multietnikus államnak tartotta 
autonóm nemzeti régiókkal (nem köz-
társaságokkal), amelyeknek nincs joguk 
elszakadni az anyaállamtól. Az ellenté-
tes álláspontok feloldására az 1951-ben 
elfogadott ”Tizenhétpontos egyezmény” 
volt hivatva, amelynek kudarca a Dalai 
Láma 1959-es emigrációjába torkol-
lott” (55.o.). Ezt követően befejeződött 
az 1951-ben elkezdődött kínai katonai 
hatalomátvétel és   a kínai közigazgatás 
kiépítése, s 1959-ben a kínaiak ”lezár-
ták a határokat, s vasszigorral kezdték 
meg a tibeti nép átnevelését a kommu-
nizmusra”,16 amiről a szerző szükséges-
nek tartja megjegyezni, hogy a Jogászok 
Nemzetközi Bizottsága (International 
Commission of Jurists / ICJ) a tibeti 
kérdésről 1959-ben kiadott jelentésében 
megállapítja, hogy az ENSZ tagálla-
mok által 1948-ban elfogadott, a népir-
tásról szóló egyezményét Kína Tibettel 
szemben több pontban is megsértette. A 
tanulmány epilógusában a szerző össze-
foglalja azokat a végkövetkeztetéseket, 
amelyek szerinte meghatározóak voltak 
abban, hogy Tibet elveszítette tényleges 
autonómiáját és szuverenitását. Egyrészt 
ebben meghatározó volt Kína kimerít-
hetetlen gazdasági-katonai erőfölénye. 
Másrészt közrehatott ebben az is, hogy 
„Tibet még saját régiójában sem alakí-
tott ki affirmatív szövetségi politikát” 
(68.o.). Harmadrészt Tendzin Gyaco ve-
zetői tapasztalatlansága és fiatal kora is 
akadályozó tényezőnek bizonyult a raci-
onális és realizálható politikai döntések 
meghozatalában. „Negyedrészt Tibet 
autonómiája elveszett, transzcendens 

végrehajtó szerepét kívánja erősíteni. Az 
önkormányzati autonómia szempontjá-
ból a szerző veszélyesnek ítéli meg az 
önkormányzati rendszer változását, s 
ennek a polgármesterek személyes au-
tonómiáját érintő elemeit taglalja a de-
mokratikus politikai kultúra jellemzői 
szerint. S ennek alapján megállapítja, 
hogy a mai, elsősorban nem a gazdasági 
és pénzügyi autonómiára, hanem a köz-
ponti fejlesztési források újraelosztására 
épülő rendszerben „nem nyílt verseny, 
az átláthatóság, a kiszámíthatóság meg-
határozó, hanem a kijárási képesség, ami 
a személyes autonómia sérülésével jár. 
Így az önkormányzó képesség helyett a 
túlélési képesség vált meghatározóvá” 
(53.o.).

A szerkesztők köszöntőjében megha-
tározott elvárásoknak megfelelően Var-
ga Norbert: Tendzin Gyaco, avagy egy 
autonómia elvesztése? (1945-59) című 
tanulmányában a módszertani sokszínű-
ség jegyében a „historikus (genetikus) 
kritikai módszer” és az „institucionalista 
metodológia” egymást kiegészítő fel-
használásával, az „interpretatív mód-
szer” alkalmazásával mutatja be a XIV. 
Dalai Láma történetét az 1945-től 1959-
ig terjedő időszakban, különösen Tibet 
autonómiájára reflektálva. A szerző a 
nemzetközi jog és a geopolitika értéke-
lési szempontjai alapján elemzi a meg-
jelölt időszakot, amelyben „az auto-
nóm Tibet önmagát, mint independens, 
szuverén politikai entitást értelmezte. 
Britannia, India és az USA Tibetet de 
facto független államként, de jure Kína 
fennhatósága alá tartozó területként ke-
zelte. A kínai kommunista kormányzat 
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kollektív jogot kell biztosítani. Az más 
kérdés, hogy elegendő lett volna esetleg 
az amerikai alkotmány elveit követve 
az újonnan létrejött nemzetállamok-
ban is a nyelvi, vallási, származási, faji 
megkülönböztetés tiltása, illetve hogy a 
győztesek szövetségeseinek az országai 
sikeresen kilobbizták maguknak, hogy 
a „maradék kisebbség” kollektív jogai 
szóba se kerüljenek. S persze a szer-
ző szerint is ezzel a történetnek még itt 
sincs vége, hiszen az újkori dél-, közép- 
és kelet-európai országok történelmé-
ben - többek között a hasonló megoldási 
kísérletek következtében – nem sikerült 
megvalósítani azt, hogy nyugati mintá-
ra „a közösség és a szabadság ügye egy 
ügy legyen”17, s így megmaradt számuk-
ra a sérelmekre és elkeseredésre épí-
tő „antidemokratikus nacionalizmus”, 
amelynek segítségével a nemzeti közös-
ségeket nem a szerves fejlődés teremti 
meg, hanem politikai tényezők kívánják 
– legtöbbször szélsőséges populista esz-
közökkel – létrehozni. 

A fenti tanulmány szerves folyta-
tásának is tekinthető Samu István PhD 
hallgató dolgozata Mentális határok az 
Ipoly mentén címmel. A szerző a Nagy 
Háborút követő „magyar Trianon” kö-
vetkezményét vizsgálja „Palócország” 
térségében, ahol a politikai határok 
közös történelmi, kulturális együttmű-
ködéseket, azonos etnikai csoportokat, 
mentális tereket vágtak szét, vagy éppen 
különböző kulturális és etnikai csopor-
tokat erőltettek bele az új államon belüli 
közigazgatási térbe.  A dolgozat alapjául 
szolgáló kvalitatív és kvantitatív vizs-
gálat alapján bebizonyítható, hogy „az 

módon azonban megőrződött szuvereni-
tása: a mindenkori Dalai Láma” (69.o.).

A Tanulmányok sorát Krasztev Pé-
ter: Egy hosszúra nyúlt békeszerződés: 
Neuilly, 1919. című történelmi-antro-
pológiai esszéje zárja. A szerző a Nagy 
Háborút lezáró békeszerződések közül a 
Neuilly egyezmény (a „bolgár Trianon”) 
keletkezéstörténetét és máig ható, gene-
rációkon átívelő traumákat okozó kö-
vetkezményeit elemzi tanulmányában. 
Megítélése szerint „a Bulgária sorsát el-
döntő ”diktátum” sok szempontból egye-
dülálló dokumentum: ez őrizte meg a 
maga legteljesebb formájában a győztes 
hatalmak társadalom és történetformáló 
szándékát, ebből olvashatók ki a leg-
tisztábban a maguk korában radikálisan 
progresszív wilsoni kollektív kisebbségi 
jogi elképzelések” (72.o.). Ez a szerző-
dés rögzítette a történelemben először 
az etnikai-vallási alapon végrehajtható, 
az államok közötti lakosságcsere jogi 
kereteit, s amely sajnos precedenst is 
teremtett a lakosságcserére, gondoljunk 
csak a németek kollektív kitelepítésére 
Csehszlovákiából a második világhá-
ború után, vagy a szlovák-magyar „la-
kosságcserére”. A szerző megállapítása 
a szerződésről summázva: a győztesek 
„olyan szabályrendszert állítottak fel 
egy legyőzött ország számára, amelyet 
egyetlen nagyhatalom sem kodifikált 
még a saját jogrendszerében” (79. o.). 
A kimondatlan wilsoni alapelv az volt, 
hogy a nemzetállamok kiépítésével és 
a nemzeti önrendelkezés biztosításával 
együtt a nemzetállamokban a kisebb-
séget minimumra kell csökkenteni, de 
ami megmarad belőle, annak minél több 
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kiindulva a szerző a szakirodalomban 
ismert felosztáshoz képest20, amely a 
határok kettős jellemzőjeként egyaránt 
említi az elválasztó és összekötő té-
nyezőket, az összekötő tényezők sorát 
saját kutatásaira alapozva kiegészíti az 
azonos történelmi múlttal rendelkező 
kulturális és vallási közösségekkel. Az a 
tényező, hogy a mentális határ felülírja 
az államhatárt az Ipoly mentén, jól ér-
zékelhető a dolgozatnak abból az esszé 
jellegű részéből is, amely az eltűnt, majd 
az EU csatlakozást követően újra meg-
jelenő híd szerepéről és fontosságáról 
elmélkedik a mentális tér elválasztása és 
összekapcsolása okán. Ez egyben azt is 
igazolja, hogy a dolgozat megközelítése 
nagyon jól felhasználható az EU határon 
átnyúló együttműködéseket szorgalma-
zó szakpolitikájának alátámasztásához 
is az érintett határ menti térségekben. 

S végül, de nem utolsó sorban A. Ger-
gely András : Civilitás meg ami utána 
következik című könyvbemutató gondo-
latai igazán jól kiegészítik a folyóiratban 
eddig is megmutatkozó sokszínű autonó-
mia képet. A szerző elsőként a Magyar 
Népfőiskolai Mozgalom, s az annak mű-
ködését szervező Magyar Népfőiskolai 
Társaság rendszerváltástól napjainkig 
tartó történetét feldolgozó, elemzéseket, 
dokumentumokat és interjúkat tartalma-
zó kötetet ismerteti az önszerveződő ci-
vil közösségeknek, mint a „civil kurázsi” 
letéteményeseinek a politikai kultúrát és 
a társadalmi magatartást is befolyáso-
ló működésének értékelésével.21 Ebből 
a szempontból a szerző szerint a könyv 
jól érzékelteti a lokális, önszerveződő 
civil közösségek máig aktuális társadal-

Ipoly-mentén a határtérségben élő társa-
dalom számára a mentális határ túlmu-
tat a politikai államhatárokon” (84.o.). 
S mindez azért is fontos megállapítás, 
mert hasonló vizsgálatokkal más, ha-
sonló történelmi helyzetekből kialakult 
határtérségekben is kimutathatóvá vá-
lik az egybe tartozó kulturális és etnikai 
közösségek autonóm gondolkodásának 
kifejeződéseként a mentális határ, amely 
az autonóm társadalom szerveződésének 
az alapját képezheti. Ahhoz, hogy meg-
értsük a szerző gondolkodását a mentális 
tér jelentésével és funkciójával kapcso-
latban, a dolgozat alaposan feldolgoz-
za a határtérségek kérdését a regionális 
tudomány, a társadalomtudományok és 
a földrajztudomány szakirodalmának 
felhasználásával. A hazai regionális tu-
dományból18 kölcsönözve a fogalmat 
a szerző a mentális határ fogalma alatt 
azt a képzeletbeli vonalat érti, amely az 
egyes ember területi identitásának végső 
földrajzi pontjait köti össze, s amelyen a 
belül élőket a „mi” csoportjába, s a rajta 
kívül élőket az „ők” csoportjába sorol. 
S egyetértve a szerzővel kijelenthető, 
hogy az ilyen, az emberek tudatában 
leképeződő „határkép”19 vizsgálata kü-
lönösen izgalmas azokban a határtér-
ségekben, ahol a határok egy jelentős 
része természetellenesen, a geopolitika 
által meghatározott „képződményként” 
jött létre a huszadik század két világhá-
borúját követően. Így különösen aktuális 
ez a Kárpát-medencében, ahol „összetet-
tebb a határtérségben élők térhasználata, 
nem az új (állam)határok, vagy a belső 
mesterségesen kialakított közigazgatá-
si határok határolják le” (91.o.). Ebből 
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továbbiakban két olyan kötetet ismertet, 
amelyek a nemzetközi mozgalomkutatás 
merszével mutatják be az új társadalmi 
szerződések igényével fellépő ellenál-
lási szerveződések mintáit.25 Ezeknek 
a jelentőségét a szerző abban fejezi ki, 
hogy „olyan móresre tanították a politi-
kai eliteket, amelynek alapja az emberi 
önrendelkezés, a kiharcolható autonó-
mia, a személyiség létbevetettségének 
cáfolata, a tömegessé váló ellenállás lett, 
részint pedig újrafogalmazták a minden-
kori kérdést: kiért van az állam, kit szol-
gál a hatalom, kinek lehet joga véleményt 
nyilvánítani vagy ellenállni és rendszert 
borogatni” (114. o.). S ebbe a sorba illik 
a szerző másik könyvértékelése is, amely 
a fejlődés, a jólét, a fogyasztás, a tudás, 
az önmegvalósítás, az információk, az 
identitás, az autonómia, a határsértő lá-
zadás és a kivonulás stratégiáinak jó fél 
évszázados körképét adja.26 A szerző pe-
dig ebből is azt tartja fontosnak kiemelni, 
hogy a nem haszonelvű, nem rendpárti, 
nem elnyomó, nem megtévesztő és ma-
nipulatív „morális szabadság világának” 
a fennmaradása „csakis a határokat belül-
ről feszegető, érték-alapú közösségeket 
éltető, a „jó életet” a tömegkultúra mes-
terkélt világának elutasításával megvaló-
sító autonóm személyiségek révén lehet 
esélyes” (117. o.).
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mi kihívásait. Kiviláglik belőle, hogyan 
formálódott együtt a demokrácia az au-
tonóm közösségek értékkövető magatar-
tásával, ahol a népfőiskolai mozgalom 
és az egyesület „civil szervezeti mivolta 
nemcsak mint polgári kezdeményezés 
kapott erőre, hanem az alattvalók helyé-
be lépő cselekvőképesség letéteményese 
is” (108.o.). A második ismertetett kiad-
vány szervesen kapcsolódik az előzőhöz, 
hiszen a Magyar Népfőiskolai Társaság 
elnöke, Szigeti Tóth János életút napló-
ját tartalmazó, az előzőekben bemutatott 
könyv társköteteként jelent meg.22 Ehhez 
kapcsolódva mutatja be a szerző a másik 
„üdv-kötetet” Somai József, a székely 
„minduntalan közéleti ember” életútjá-
ról.23 A szerző kiérzi a kötetekből a ci-
vil kurázsi megtartásának, a „szabadság 
kis körei” autonómiájának a fontosságát 
a mai időkben is, amikor „a vállalásos 
feladattudat, a morális késztetettség, az 
elszánt és kitartó kurázsi, amely a civil-
ség talán leglényegét adja” (110. o.). A 
szerző a civil autonómia szerveződések 
elemzései közül választotta ki Ágh Atti-
la kötetét24 annak bemutatására, hogy a 
túlhatalomra törekvő állam törekvéseivel 
szemben a nyugat-európai demokráciák-
ban hogyan jelenik meg ennek ellensúlya-
ként a „civil érdekérvényesítés”, s annak 
pártoktól független autonóm képződmé-
nyei, tömegkezdeményezései. Nem ne-
héz kihallani a könyvbemutató kapcsán a 
jelenlegi rendszerkritikai attitűd erősödé-
séhez is kötődő „alulról építkező demok-
rácia programját”, amely a „kormányzó 
társadalom” igényével fogalmazza meg 
a „köztes politika” intézményrendszere 
kialakításának a fontosságát. A szerző a 
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dés tehát, hogy mitől lesz elfogadható a 
mondatom, hogy valami van. Miközben 
ezzel foglalkoztam, rájöttem, hogy bár-
honnan is közelítünk, csakis az számít 
majd, amit képesek vagyunk megérte-
ni. Adódik tehát a következő kérdéskör 
– és ezzel a fogalom is –, hogy miben 
áll a megértés. Milyen érdekes innen 
tekintve a logika alaptörvénye: „Téves, 
ha a létezőről azt mondjuk, hogy nem 
létezik és a nemlétezőről, hogy létezik. 
Igaz viszont, ha a létezőt létezőnek és 
a nemlétezőt nemlétezőnek mondjuk.” 
Azaz nem mondhatom, hogy „létezik is 
és nem is”, és azt sem, hogy „sem nem 
létezik, sem nem nemlétezik”. Miért 
nem? Mert veszítek. Mit? Nem, nem az 
igazságot. Nem is a létet. Hanem a mon-
dat értelmét. Merthogy a mondat, hogy 
„esik az eső és nem esik” nem hamis, és 
nem is az eső létét tagadja – egyszerűen 
értelmetlen.

De mi az, ami értelmes? Most úgy lá-
tom, hogy amikor megértjük valamiről, 
hogy miképpen is van, mi is a helyzet – 
ez egy elköteleződési mozzanat. Vagyis 
a kimondott szó azáltal kapja meg üze-
netértékét, a mondandó a súlyát, hogy az 
adott helyzet lehetne másképpen, de én 
a beszédemmel éppen azt képviselem, 
hogy úgy van, és nem másképp. Vagy-
is, amikor elköteleződöm amellett, hogy 
esik az eső, annak azért van üzenetérté-
ke, mert lehetséges, hogy nem úgy van, 
hogy nem esik – esetleg szemerkél, zu-
hog vagy ragyogó a napsütés. Ebből jön 
a harmadik fogalom, a van és a megértés 
fogalmán keresztül eljutunk a legyenig. 

Nagy dolog, ha egy filozófusnak 
könyve jelenik meg. András Ferencnek 
A megértés ösvényei című tanulmány-
kötete még 2020-ban jelent meg, de 
eddig méltatlanul kevés figyelmet ka-
pott. (Nem ez az első könyve, korábban 
megjelent már egy kismonográfiája  „A 
kommunikációs tér filozófiája” címmel.) 
Pedig a nyelvfilozófus gondolatai igen-
csak figyelemre méltók.

Nem csak az ókori Görögországban 
fogalmaztak meg mélyreható filozófiai 
gondolatokat, erre kiváló példa And-
rás Ferenc filozófus legújabb könyve. 
A megértés ösvényeiben boncolgatott 
témák látszólag nem a legkönnyebb ol-
vasmányok közé tartoznak, mégis min-
den embert érintenek. 

Miről is van szó? Idézzük egy ko-
rábbi interjúban nekünk adott válaszát 
András Ferencnek: „Úgy látom, egy fi-
lozófus életútja leírható bizonyos fogal-
makkal való találkozásokban. Ezek a fo-
galmak roppant meghatározóak, éppen 
ezért kevés van belőlük. Visszatekintve 
három fogalmat emelnék ki, gyakorlati-
lag rájuk minden felfűzhető. Sorrendben 
az első a van fogalma. Vajon miben áll 
valaminek a léte? Hétköznapi értelem-
ben így használjuk: az van, amit meg tu-
dunk fogni, tapintani. No de mi a helyzet 
akkor, amikor például megjelenik a Di-
onüszoszt alakító színész a színpadon? 
Akkor valójában nem is a színészt, de 
nem is magát Dionüszoszt, hanem vala-
mi harmadikat látunk. Hogyan is van ez? 
Merthogy nem mondhatom, hogy nincs, 
hiszen róla szól a színdarab… A kér-

A filozófia és a fake news
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Mert András Ferenc azt vallja, hogy 
mindenki filozófus, bár ezt az állítását 
a legtöbben kétkedve fogadják. Elvégre 
a legtöbben nem Arisztotelészt, Platónt, 
Boros Jánost vagy Donald Davidsont ol-
vasgatva alszanak el esténként.  Hiszen 
onnantól kezdve, hogy valakinek kérdé-
sei vannak, és azokat igyekszik megvá-
laszolni, gondolkozik, megért és kétke-
dik, már filozófus.

A tizenkét tanulmányból álló kötet 
mind a kommunikáció filozófiai tudo-
mányos munkájának egy-egy végered-
ménye, vagy éppen kezdete. A fake news 
igazságértéke és megértése című fejezet. 
mint ezt a szerzőtől megtudtuk – már a 
következő könyvének előfutára, hiszen a 
témát még közel sem merítette ki. And-
rás Ferenc a fake news-zal nem mint a 
politikai párbeszéd mindent relativizáló 
fogalmával, hanem annak szó szerin-
ti változatával foglalkozik. Ezt közelíti 
meg a nyelvfilozófia eszköztárával, tehát 
azt firtatja, hogy honnan tudjuk, hogy 
egy hír igazságértéke hamis? Milyen 
gondolat- és tettbéli lépések vezetik a 
hírek befogadóit a bizonyosságig, amik 
a kételyt felváltják egy hír olvasása kap-
csán? És tulajdonképpen mi az az álhír? 

Az álhír és a hazugság alkotója – a 
szerző szerint – nem az igazsággal, ha-
nem az igazságba vetett hitével ellent-
mondva gyártja és közli a hírt. Ebből 
az egyetlen részletből is kiderülhetett, 
András Ferenc minden tézise és tétele 
mögött az elmúlt évezredek nagy gon-
dolkodói tornyosulnak, vitatkoznak és 
építik fel a modern filozófiát. Kiemel-
kedő szerepe van ebben a folyamatban 
Kant munkásságának is, hiszen, ha a fi-

Vajon lenne bármiféle mondandó, kom-
munikáció, ha a dolgok nem lehetnének 
másképp, mint ahogyan én azt állítom? 
Arra hajlok, a megértés során legalább 
annyira van szó az emberről, mint a dol-
gokról, a világról. Az elköteleződő szán-
dékáról, hogy miért igaz, helyes, érvé-
nyes a kimondott szó.”

De térjünk vissza a recenzió tárgyá-
hoz, ismét egy idézet a szerzőtől:

“Értelek  téged. Értem, amit mondasz. 
Vajon mit jelentenek ezek a mondatok? 
Mire utalnak? Ha valamit ugyanúgy ér-
tek, mint te, akkor az egy és ugyanaz? 
Amit többen értünk, azok azonosak? S 
ha mindenki egyetért, akkor egyet ért? 
Ugyanazt az egyet? Ez puszta szójáték, 
vagy vegyük komolyan, és fogalmaz-
zunk így: a megértéssel, az értelmezéssel 
kapcsolatos összes probléma valamilyen 
módon visszavezethető az azonosság 
paradigmájára.” András Ferenc ezekkel 
a gondolatokkal próbálja „elcsábítani” 
az olvasót. De nemcsak erről van szó! 

A kötetben bár különféle témákkal 
foglalkozó tanulmányok olvashatóak, 
lényegükben azonban közösek. Minden-
ütt azok a kritériumok a kulcsszereplők, 
amelyek hűséges kísérőink a megér-
tés ösvényein haladva. András Ferenc 
munkássága - olvasható a lektori ösz-
szegzésben - kiemelkedő pozitív példa 
egy mai filozófus lehető leghasznosabb 
tevékenységére. Egyrészt elsajátítja a fi-
lozófia történetét, technikai eszköztárát, 
elméleteit, eljárásmódjait, másrészt nem 
zárkózik elefántcsont-toronyba, hanem 
a kortárs problémákról is ír, a filozófus 
tudását, hozzáállását és módszerét köz-
vetíti a szélesebb szakmai közönségnek.
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sem, hanem, hogy mennyire megbíz-
ható a forrás. Gyakorlat kell ahhoz, 
hogy eldöntsük mi hihető és mi nem. 
Minderre pedig lehetséges, hogy a 
filozófia az egyik legalkalmasabb 
gyakorlótér. Tegyük fel a kérdéseket 
magunknak is, csavarjunk egyet az 
egyértelműn és könnyen lehetséges, 
hogy beválik András Ferenc állítása: 
valóban mindannyian filozófusok va-
gyunk, ha kérdéseket teszünk fel. 

A fake news témáján kívül a 
szerző még a következő, nemcsak 
a filozófusokat érdeklő kérdéseket 
vizsgálja meg:

Realizmus, konceptualizmus, no-
minalizmus címmel első fejezetében 
a megismerés, a tudás objektivitásá-
nak, mint a megismerő önkényétől, 
a puszta megismerés érdekén túli 
érdekektől független folyamat vizs-
gálatát tűzte ki célul a középkori 
gondolkodásban megjelenő megol-
dási stratégiáit vizsgálja a szerző. A 
helyes ösvény mint kötelesség című 
fejezetben ontológiai, ismeretelméle-
ti és morális kérdéseket vet fel, míg 
az Egymást szemében című fejezet-
ben Donald Davidson nyomán a A-A 
modellről ír, vagyis arról, hogyan 
értik meg egymást az azonos nyelvet 
beszélők? A könyvben szerepelnek 
továbbá tanulmányok a nevelésetikai 
pluralizmusról mint paradoxon, a ne-
velésetikáról analitikus nézőpontból, 
valamin A tudatlanság fátylán innen 
és túl című fejezetében a felelősség-

lozófia tudományát mint az egyetemes 
igazságra törekvő eszközt tekintjük, 
nem indulhat el semmilyen értelmezés a 
szubjektumtól, de el sem vonatkoztathat 
tőle – a megértés relációjából a megértőt 
nem vonhatjuk ki. Itt lép be a transzcen-
dentális szubjektum kanti fogalma.

De rugaszkodjunk el Kanttól és fog-
lalkozzunk azzal, hogy mit is állít And-
rás Ferenc! A szerző szerint a megértés 
kulcsa abban áll, hogy két külön szub-
jektum egy azon tételt azonosan értel-
mez. Ha az értelmezésben felfedezhető 
bármilyen szintű különbség – ami önálló 
szubjektumokat vizsgálva gyakran elő-
fordulhat – a félreértések megzavarják 
az közös értelmezési horizont lehetősé-
gét. 

Ha valaki ennyitől elvesztette a 
fonalat, nem kell kétségbe esni, egy-
szerű hétköznapi példákkal a saját 
életünkből rá lehet jönni, hogy minek 
a filozófiai boncolgatását választotta 
András Ferenc. A szerző, aki, mint fi-
lozófus 2010 óta a veszprémi Pannon 
Egyetem oktatója, korábban tanító-
ként is dolgozott, a médiában pedig 
még a mai napig aktív. A gyakorlati 
tapasztalataira keresi az elmélet, a 
nyelvfilozófia magyarázatait.

„Lehetséges igazságot hazudni” 
– ez talán egy olyan tételmondata a 
könyvnek, ami megkerülhetetlen. 
Nem az a kérdés, hogy mi a hamis és 
mi az igaz. A fake news a hitelesség 
kérdése. Ha olvasunk egy cikket, ak-
kor nem az fog először felötleni ben-
nünk, hogy amit leírtak, az igaz, vagy 
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A kötet egy angol nyelvű tanul-
mányt is tartalmaz: Word, Object and 
Narrative címmel.

A változatos témák a szerző sok-
oldalúságát dicsérik, érdemes te-
hát nemcsak belelapozni a kötetbe, 
hanem behatóan tanulmányozni és 
megvitatni a szerző gondolatait, ha 
máshol nem is, akkor egy-egy filozó-
fiai szeminárium keretében. Ajánlott 
olvasmány a szabad szellemű böl-
csészeknek, a politológusoknak és 
a kommunikációs szakembereknek 
és mindazoknak, akik álmatlanság-
ban szenvednek. (A recenzióhoz fel-
használtuk Hajas Bálint tudósítását 
a könyvbemutatóról, ahol Szabó B. 
Eszter faggatta a szerzőt.)
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ről, és ehhez kapcsolódó etikai kér-
désekről, ennek mentén pedig az ég-
hajlatváltozásról is szót ejt. 

Az Emberi nézőpont, valamint 
a Test, lélek és bizonyos anomáliák 
fejezetek összekapcsolódnak abból a 
szempontból, hogy az antropológia 
nagy kérdését „Mi az ember?” ezen 
tanulmányok közben boncolgatja. A 
boncolgatás pedig találó ebben az 
esetben, hiszen a csont és hús és vér 
mögé szeretne írónk belépni, felvág-
va azt a lélekig és talán még azon is 
túl jutni az ÉN magjáig. A Vakond-
munka című fejezetben a fordítás 
problematikáját, a jelentés és jelen-
téstulajdonítás témakörét, és a képek 
megértési folyamatát és lehetőségeit 
veti latba. Ezekhez a gondolatokhoz 
szorosan kötődik a kötetben szereplő 
A hűség, a szépség és az élet című 
fejezet, amely központi kérdése: 
milyen jelentést hordoz az „élet”, a 
„lélek” kifejezés, ami Kosztolányi 
szerint maga a „vers”? Milyen  sze-
repet töltenek be ezek a fogalmak a 
fordítás során?
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A magyarországi ruszinokkal még 
az első világháború előtt, mint a leg-
szegényebb népréteggel foglalkoz-
tak. A XX. század elején a kormány-
zat- főleg a földművelésügyi kor-
mányzat- egyre nagyobb figyelmet 
fordított a peremvidéken fekvő, ha-
vasi területekre, az ottani mezőgaz-
dasági népesség föld hiányában egy-
re nagyobb gazdasági helyzetbe ke-
rülésére. Az akciók kezdeményezője 
és szellemi irányítója Darányi Ignác 
földművelésügyi miniszter volt.

A kárpátaljai ruszin nép 
történetével tehát már a magyar te-
rületfejlesztési politika előzményei 
kapcsán is találkozhatunk. Illés Iván 
tankönyvében, az alábbiakat olvas-
hatjuk: 

„Az első „akció” az Ung, Bereg, 
Máramaros és Beszterce-Naszód 
megyei rutén és román hegyvidéki 
településeket támogatta meg, még 
az 1980-as években. E térségek két-
ségtelenül az ország legszegényebb 
és legelmaradottabb területei közé 
tartoztak. Az akció célja a havasi 
mezőgazdálkodásdás, állattenyésztés 
feltételeinek javítása, az erdők újrate-
lepítése és ez által az egzisztenciális 
feltételek megőrzése, javítása volt. 
Különösen kritikus helyzet alakult ki 

A kárpátaljai nyelvészeti és tör-
ténelmi kutatók 2020-ban több kö-
tetet is publikáltak a ruszin kérdés-
ről.. Fedinec Csilla és Csernicskó 
István kötete Nyelvi kirakós Kár-
pátaljáról. Történelmi és politikai 
dimenziók (1867-2019) címmel, a 
Gondolat kiadásában, míg a szer-
zőpáros Szakál Imrével kiegészítve 
A magyarországi ruszinok és uk-
ránok címmel a Magyar Nemzeti 
Levéltár kiadásában egy forrás-
értékű dokumentumgyűjteményt 
jelentetett meg. Ez utóbbiról írunk 
az alábbiakban. 

A forrásértékű dokumentu-
mok a Gondolatnál megjelent kö-
tethez képest nagyobb időtávot 
tekintenek át, hiszen a Középkori 
Krónikákkal indít, s a területi hatály 
is sokkal nagyobb, mivel nem csak 
a magyarországi, hanem az ukrajnai 
levéltári forrásokat is használja. A 
dokumentum-kötetet egy negyven 
oldalas bevezető tanulmány helyezi 
képbe, melyben a három szerző 
Ruszinok és ukránok hazánkban: 
identitás, nyelv, történelem címmel 
a nyelvészeti, történelmi és kulturális 
antropológiai kérdéseket is tisztázza. 

Ukránok és ruszinok
Dokumentumok a magyarországi ruszinok és ukránok 
történelméből
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„ Jellemző a lárma, amelyet az an-
gol-francia és az észak-amerikai sajtó 
csapott Szovjet-Ukrajnával kapcso-
latban. Ennek a sajtónak a képviselői 
rekedtre kiabálták magukat, hogy a 
németek Szovjet-Ukrajna ellen men-
nek; hogy most a kezükben van az 
úgynevezett Kárpár-Ukrajna, amely-
nek lakossága körülbelül 700.000-re 
rúg; hogy a németek, legkésőbb az 
év tavaszán, hozzácsatolják a Szov-
jet-Ukrajnát, amelynek több mint 30 
millió lakosa van, az úgynevezett 
Kárpát-Ukrajnához. Úgy látszik, en-
nek a gyanús zajnak az volt a célja, 
hogy fölkeltse a Szovjetunió harag-
ját Németország ellen, hogy meg-
mérgezze a légkört és összeütközést 
idézzen elő Németországgal, minden 
látható ok nélkül.

Persze, feltétlenül lehetséges, 
hogy Németországban vannak olyan 
őrültek, akik arról álmodoznak, hogy 
hozzácsatolják az elefántot, vagy-
is Szovjet-Ukrajnát, a szúnyoghoz, 
vagyis az úgynevezett Kárpát-Uk-
rajnához. És, ha valóban akadnak 
ott ilyen tébolyodottak, akkor nem 
kétséges, hogy a mi országunkban is 
akad elég kényszerzubbony az ilyen 
őrültek számára. (Viharos taps.) Ha 
azonban félretoljuk az őrülteket és 
a normális emberekhez fordulunk, 
akkor vajjon nem világos-e, hogy ne-
vetség és butaság komolyan beszél-
ni arról, hogy Szovjet- Ukrajnát az 
úgynevezett Kárpát-Ukrajnához csa-

ott, ahol a piaci erőfölény a községek 
erdőit, illetve a fakereskedelemet 
olyan vállalkozók kezébe juttatta, 
akik rablógazdálkodást folytatva az 
erdőket kiirtották, és a falvakat meg-
fosztották az egzisztenciális alapjuk-
tól, az erdőgazdálkodástól és faipar-
tól. E helyeken a kilencvenes években 
az állam az erdőket saját kezelésébe 
vette, az erdőket újratelepítette a 
községeket megszabadította addig a 
felhalmozott adósságaiktól. Kevésbé 
bizonyult sikeresnek az először 
Ruténföldön indított akció, ami a 
mintagazdaságok és „mintagazdák” 
kiválasztására és támogatására 
kezdeményezett akció, ami a minta 
követése helyett inkább irigységet, 
korrupciógyanút, valamint belső fe-
szültséget és viszályt váltott ki.” 1 

A másik gyakran idézett részlet 
Sztálin előadói beszédéből szárma-
zik, és mivel ezt a kérdéssel foglal-
kozók már többször idézték, ezért 
nem is szerepel az említett tanul-
mánykötetben. Fedinec Csilla „ A 
magyar Szentkoronához visszatért 
Magyarország” című kötetében is hi-
vatkozik rá. A témánk szempontjából 
annyiban érdekes, hogy az idézetből 
kitűnik, hogy Sztálin nem különböz-
teti meg a ruszinokat az ukránoktól, 
hanem egy népként kezeli a Kárpá-
tok mindkét oldalán élő szláv nép-
csoportot és ezzel mintegy előrevetíti 
az 1945 utáni területi változásokat. 
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Ugyanakkor ukránként, 7396-an ha-
tározták meg magukat 2011-ben, de 
az ukrán kisebbségi választásoknál, 
csupán 1920-an vetették fel magukat 
a névjegyzékbe.3.

A középkori krónikák feleleve-
nítése után az első fejezetben Kik 
vagyunk? címmel 1880 és 1940 kö-
zötti szakirodalmat idéz fel a kötet 
Kosztomarov Nyikolajon, Vorosin 
Ágostonon és Sztripszky Hiadoron 
át Bonkáló Sándorig többféle né-
zetet ismerhetünk meg arról, hogy 
miképp határozzák meg magukat 
a Ruténiában élő szlávok: ruszi-
nok vagyunk vagy pedig ukránok? 
1918-ban majd 1939-ben próbálták 
törvényesen rendezni a kárpátaljai 
területek közigazgatását, így ezeket a 
jogszabályokat is közli a kötet. A leg-
több megszólaló a nemzeti ébredés 
kora fejezetben található, ahol 1848 
és 1915 között parlamenti felszóla-
lások és egyéb hivatalos iratokat ol-
vashatunk. Külön fejezetet képeznek 
az átmenetileg létező ruszkakrajnai 
(1918-1919) és a kárpátaljai kor-
mányzóság iratai. 

Az úgynevezett szocialista kor-
szak kérdését az 1945-ös elcsato-
lás idején született nyilatkozatokkal 
jellemezték, valamint Udvari István 
„Ruszinok” című, 1994-es előadásá-
val. A rendszerváltás alcímű fejezet-
ben az ukrán-magyar alapszerződés 
kapcsán olvashatunk dokumentumo-
kat és végezetül közli a kötet Ukrajna 

tolják? Képzeljük csak el. Elmegy a 
szúnyog az elefánthoz és kezét csípő-
re téve, ezt mondja neki: „Hej, drá-
ga testvérem, mennyire sajnállak én 
téged… te földesurak nélkül, kapi-
talisták, nemzeti elnyomatás nélkül, 
fasiszta kolomposok nélkül tengeted 
életedet-micsoda élet ez?... Elnézlek 
téged és meg kell mondanom:- nincs 
a te számodra más mentség, csakis 
az, hogy énhozzám csatlakozz…(Ál-
talános derültség.) Na hát, legyen is 
úgy, megengedem neked, hogy hoz-
zácsatolhasd a te kicsiny területedet 
és én óriási területemhez…” (Általá-
nos derültség és taps.)”2;)

A bevezető tanulmányban a szer-
zők nem foglalnak állást abban a 
kérdésben, hogy vajon önálló nép-e 
a többféleképpen (kisorosz, rutén) is 
emlegetett ruszin nép, avagy csupán 
egy nyelvjárása az ukránnak. Rövi-
den ismerteti a nyelvészeti szakiro-
dalomban megfogalmazott különféle 
álláspontokat, s végső soron megen-
gedő abban a kérdésben, hogy egy, 
avagy két népről van-e szó. A Ma-
gyar Nemzetiségi Törvény, hiszen 
mind az ukránok, mind a ruszinok 
számára lehetővé teszi a kisebbségi 
önkormányzatok megalakítását. A 
mai Magyarország területén a 2011-
es népszámlálás szerint 3882-en val-
lották magukat ruszinnak.  Míg a ru-
szin kisebbségi választók jegyzékébe 
4294-en vetették fel magukat a leg-
utóbbi, 2019-es választások során. 
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lorani), amely népcsoportok sokszor 
meg sem értik egymást. 

Ezt tökéletesen szemlélteti a szer-
ző a nyelv és társadalom összefüggé-
seit tömören és érthetően leíró rész-
ben, miszerint a különálló (Abstand) 
és beépült (Ausbau) nyelvek és 
nyelvjárások milyen társadalmi 
megteremtettséget és elszigetelődést 
eredményeznek. „S ha az államha-
tárok és a nyelvterületek nem esnek 
egybe - ahogy gyakran megesik szer-
te a világon - az politikai feszültség-
gel, és a politikai publikáció veszé-
lyeivel jár. …A nyelvi szuverenitás 
ily módon szorosan kapcsolódik a 
politikai, nemzeti és az állami szuve-
renitás problémáihoz.”

Ahogyan Pusztay János a Nyel-
vével hal a nemzet című kötetében 
az orosz alkotmány nemzeti kisebb-
ségekhez való viszonyát jellem-
zi, már következtethetünk Ukrajna 
kisorszokhoz való viszonyához is. 
„Az 1993-as orosz alkotmány szerint 
a népek nem alanyai a jognak, nincs 
joguk az önmeghatározásra és érde-
keik védelmére sem. Nem védelmez-
hetik meg lakóterületeiket a történe-
lem (etnikai hazát). Államiságuk csu-
pán fikció. Folyamatosan csökkentik 
a nemzeti-területi államiság funkcióit 
az őslakosságot képviselő kérdéseket 
kiszorítják a hatalomból.”4 Ilyen né-
zőpontból fontos az a megállapítás, 
miszerint az ukránok számára a ru-
szinok csak egy etnográfiai csoport, s 

törvényét is a határon túli ukránokról 
2004-ből. 

A gazdag forrásanyag jó kiindu-
lópont az ukrán/ruszin-kérdést ta-
nulmányozóknak. Kiváló anyag az 
egyetemi képzésben résztvevők szá-
mára és külön kiemelendő, hogy a 
bevezető tanulmány is jól eligazítja 
az olvasót a nyelvi, történeti kérdé-
sekben, miközben kerüli a naciona-
lista felhangokat és a nyílt politikai 
állásfoglalást. Mivel levéltári közlés-
ről van szó, ezért ne keressünk sta-
tisztikai adatokat, amúgy ezt a mai 
Ukrajna területén hiába is keresnénk. 
Hiszen míg a ruszin-nyelvet és a ru-
szin- nemzetiséget több országban 
elismerik, Ukrajnában ilyenre nem is 
számíthatnak az ott élők. Ha belegon-
dolunk abba, hogy szélsőséges orosz 
nacionalisták magát az ukrán nyelvet 
és népet is csak az oroszok egyfajta 
elkorcsosult, elromlott nyelvű nép-
csoportjának tekintik, és magát az 
ukrán államiságot is megkérdőjele-
zik, akkor nem kell csodálkoznunk, 
hogy a létében fenyegetett Ukrán 
Állam nem kívánja megosztani az 
ukrán nemzetiséget. Nyelvészek 
számára nyilván csemege kimutat-
ni a ruszin és az ukrán nyelvjárások 
közötti különbségeket, de egy nép 
identitását nem csak a nyelv hatá-
rozza meg. Gondoljunk bele például 
a kurd nép helyzetébe, ahol bár egy 
népről beszélünk, négyféle dialektust 
használnak (kurmanji, sorani, zazaki, 
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amelyek egymással legkevésbé sem 
állanak ellentétben… ezen magyar 
állami politikai kérdésből nemzeti-
ségi kérdést csinálnak a leggyűlö-
letesebb színezetben.”, holott tény, 
hogy a rutén nép rusznáknak és rusz-
nyáknak vallja magát, ahogy Csopey 
Lászlót idézi. Teleki Pál mondatával 
summázza  a kötetben kifejtett szé-
les dokumentum-forrásokat: „Szem 
előtt kell tartani általában, hogy Kár-
pátalján a magyar-orosz nyelv nem 
nemzetisági nyelv, hanem a második 
államnyelv. A nyelvkérdést gyakor-
lati kérdésnek kell tekinteni és sem-
mi körülmények között sem szabad 
belőle politikumot csinálni.” 

Sok hasonló tanulságot lehet-
ne még levonni, ezért is érdemes 
- többek között - ezt a kiválóan 
szerkesztett kötetet tanulmányozni. 
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2022. tél-tavasz COMITATUS

159

2.  Beszámoló a SzK(b)P KB mun-
kájáról a XVIII. pártkongresszuson 
in J.V.Sztálin, Szikra Kiadó

3. Dobos Balázs: A személyi elvű 
kisebbségi autonómiák Kelet-Kö-
zép-Európában, Kaligram Kiadó; 
Budapest, 2020; 153 p. 11-es táblázat 
adatai szerint

4. Kulikov 2004: 623-624 pp. 
in Pusztay János: Nyelvével hal a 
nemzet; Teleki László Alapítvány 
Budapest, 2006.

1879. május 5. in Fedinec Csilla-Szakál Imre-
Csernicskó István: A magyarországi ruszinok és 
ukránok; Magyar Nemzeti Leváltár Budapest, 
2020.

Kulikov 2004:623-624 pp. in Pusztay János: 
Nyelvével hal a nemzet; Teleki László Alapítvány 
Budapest, 2006

Pusztay János: Nyelvével hal a nemzet, Az 
oroszországi finnugor népek jelene és jövője 11 
pontban; Teleki László Alapítvány Budapest, 
2006

A szerzők: Agg Zoltán PhD, egyetemi do-
cens, Pannon Egyetem, Veszprém

Akarsu Anikó, nemzetközi kapcsolatok szak-
értő, szabadúszó, Stuttgart 

Jegyzetek

1.  Illés Iván, Regionális gazda-
ságtan és politika, Kiadó: Zsigmond 
Király Főiskola Kiadó;2003, 243.p.)


