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I. INTRODUCTION

The major deficiency of  the Hungarian environmental protection appears in the field of  waste 

management. As a consequence of  several improvements, significant developments and initiatives 

have taken place in the waste management of  the examined region, nevertheless, there is still work to 

do in their realization, as well as in the formation of  further developmental conceptions.

Waste management was brought into the focus of  environmental protection because of  the 

damaging effect of  accumulating, mistreated waste both on the environment and the conditions of 

existence of  the living world and human beings respectively. Furthermore, the issue of  waste gains 

growing economic importance. On the one hand, the placing and management of  dangerous waste 

causes an increasingly complex problem and considerable expenses alike, while the vast majority of 

waste is valuable, reusable secondary raw material. Thus the rising amount of  waste presumes the in

tensification of  the society’s loss of  both material and energy. Namely, once the problem of  recycling 

got solved, waste is regarded as raw or auxiliary material.

Generally speaking, the increasing amount of  waste has continuously exceeded the facilities of 

waste management and the process of  reuse in the past decades. The most significant reasons for 

this phenomenon are the following:

• changing consumer habits, the growth of  demands (packaging, fashion);

• radical technological changes (computers, vehicles);

• artificial reduction of  the usage period of  consumer goods (in order to form new mar

kets);

• the spendthrift, end-product focussed industrial growth;

• urbanisation.

The examined territory of  this study is situated in the southern part of  the Hungarian region 

Transdanubia.  At the formation of  the discussed region the fundamental consideration was to build 

on valid/living county boundaries (HAJDÚ-SZABÓ K. B. 2006.) The natural borderline of  the region is 

represented by the river Danube in the east, Croatia in the south and south-west (serving as national 
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border as well), the West Transdanubian Region in the north-west and the Central Transdanubian 

Region in the north. It involves 14 169 km², which makes up 15% of  the country’s territory. The 

three counties of  the region (Baranya, Somogy, Tolna) (Figure 1.) include 654 settlements and 971 000 

inhabitants,  therefore they have the lowest  density  of  population among the Hungarian  regions 

(KSH 2006). 56% of  the population lives in towns (KSH 2005.), the inhabitants are growing old and 

their number is decreasing in compliance with the national average.
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Figure 1.
The situation of  South Transdanubian Region and the location of  active landfills

(Source: own edition, 2007)
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II. GROUPING OF DIFFERENT KINDS OF WASTE

The definition of  waste

According to the law about waste management 2000/ XLIII., waste is such a remnant of  pro

duction, services and consumption, which “part with, intend to part with, or is obliged to part with 

by its possessor”. Nevertheless,  being the by- and end-products of  the various processes the re

mainder materials still belong to the category of  waste even if  their owner (the producer of  waste) 

keeps,  stores  and accumulates  them for  himself.  The law about waste management specifies the 

frameworks of  the Hungarian policy and intends…

• to promote sustainable growth; 

• to provide the conditions of  existence and chances of  the future generations;

• to decrease the consumption of  energy and raw material;

• to increase the efficiency of  utilization; 

• to decrease the amount of  waste;

• to protect human health, as well as the natural and artificial environment. 

The aims of  the policy follow the hierarchy defined in the developed countries, from the pre

vention of  producing waste to the environment friendly disposal of  non-reusable waste.

Grouping of  waste

1. Civil waste

a) civil solid waste

b) civil liquid waste

c) civil waste water deposit

2. Waste of  production

a) harmless waste

i. industrial and other harmless waste of  production
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ii. waste produced in agriculture and food industry

iii. remains of  building and demolition work

b) dangerous waste

3. Waste requiring special treatment

a) refuse oils

b) accumulators, batteries

c) sanitary waste

d) waste of  animal origin

e) wrappings, packagings

f) biomass

g) waste of  rubber

This study elaborates on the questions regarding the civil solid waste (1.a), because most of  the 

time the inhabitants encounter this kind of  waste – the expression used in its strictest sense – which 

disturbs their comfort and everyday life to the largest extent.  

According to the law about waste management (2000/ XLIII.), civil solid waste can be divided 

into:

• household waste: produced during the everyday life of  people in their homes, in the buildings 

used for relaxation and recreation, in the shared rooms and grounds of  dwellings as well 

as in various institutions;

• waste of  public domain: arising from the traffic and the green belts of  the settlements;

• waste with similar features and composition of  household waste: produced by economic undertak

ings, classified as harmless solid waste by a separate rule.

III. THE SITUATION OF THE REGIONAL CIVIL SOLID WASTE 

The number of  settlements taking part in waste collection increased continuously, till at the end 

of  the year 2004 every settlement of  the region got provided with a regular and organized collection 

system (Table 1.).
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The number of  dwellings and holiday homes supplied with waste collection rose from  249 000 

in 1990 to 416 000 in 2004. Regarding the three counties of  the region, the best value is represented 

by Somogy (97,5% - KSH 2005).
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Table 1.
The changing number of  settlements taking part in waste collection within the counties

of  the South Transdanubian region
 (Source: KSH annals of  Baranya, Somogy and Tolna county)

1990 2000 2002 2003 2004
Baranya county

Number of  settlements involved
No data available 267 290 301 301

Somogy county

Number of  settlements involved
36 202 216 245 245

Tolna county

Number of  settlements involved
43 93 104 107 108

South Transdanubian region

Number of  settlements involved
No data available 562 610 653 654

Table 2.
Waste management in the South Transdanubian region

(Source: Companies of  waste management)

Companies
Number of  settlements 

provided with waste 
management services

Number of  inhabitants Landfill

Alisca Terra Kft. 17 60 464 Szekszárd

Zöldfok Rt.

14
13
30
19

ca. 210 000

Balatonkeresztúr 
Ordacsehi 
Zamárdi 

Balatonszabadi
Saubermacher-Pannonia Kft. 27 39 590 Nagyatád 

Komlói Városgazdálkodási Rt. 29 ca. 60 000 Komló
Rumpold-Marcali Kft. 30 ca. 35 000 Marcali 

BIOKOM Kft. 237 379 412
Pécs-Kökény

Tamási
Kárász

KVG Rt. 230 ca. 300 000

Kaposvár
Kaposmérő

Csököly
Osztopán
Hőgyész
Harkány 
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The collection of  civil solid waste is provided by 7 larger companies (BIOKOM Kft, Zöldfok 

Rt., KVG Rt., Rumpold-Marcali Kft., Saubermacher-Pannonia Kft., Alisca Terra Kft., Komlói Vg 

Rt.), their activity covers 646 settlements (Table 2.). In the case of  the other 8 settlements, the task of 

waste management is supplied by smaller economic organizations and the local governments.

The region’s landfills accommodating civil solid waste

According to the data of  the end of  the year 2004, the waste produced in the settlements taking 

part in the regular collection was placed in the region’s 34 working landfills. From 1. January 2006 

there are 3 landfills in Baranya, 9 in Somogy and 3 in Tolna county which possess a valid operational 

permit, though there are only 6 out of  them with proper technological protection. In the case of  the 

lack of  this kind of  protection, the landfills are unsatisfactory from the point of  view of  environ

mental protection – they are not equipped either with an insulation system, nor is there any drainage, 

and the fence around them is also missing. In the 1960s and 1970s the majority of  the landfills in the 

country and in the examined region as well were designated by the decisions of  the local authorities. 

For the purpose of  laying down they marked discarded mines or the fields in the outskirts of  settle

ments, which were lying low, therefore unsuitable for agricultural cultivation. The standpoints of  en

vironmental protection were not considered: the drainage originating from waste contaminated the 

soil and the phreatic water alike, which problem is worsened by the stink and the aesthetic harms. 

Another difficulty is represented by the frequent cases, in which the landfills catch fire – either in a 

natural way, or intentionally, in order to increase capacity. 

At the end of  December 2002 the small landfills (73) were closed down, and the settlements 

joined a larger landfill – mainly one in the small region – and the companies operating it. In May 

2003 there were 368 discarded landfills in the region. On 31. December 2005 another two landfills 

(Harkány, Balatonkeresztúr) have been deprived of  permission. All the other landfills possessing a 

valid operational permit provide the accommodation of  waste till 31. October 2007. According to the 

data of  the South Transdanubian Authority of  Environmental Protection, Nature Conservation and 

Hydrology, there are 44 companies in the region possessing permission to collect and transfer, while 

5 companies to recycle the civil solid waste.

There are 368 discarded landfills accommodating civil solid waste in the region, which were run 

without any appropriate technological protection. The problem is caused by the fact that some of  the 

illegal and abandoned landfills are still in use, and sometimes the territories being recultivated serve 

as depots of  waste as well.  The former are wound up with the enforcement of  the responsibility de
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termined  in  the  19/2004.  (VII.21.)  decree  on  the  one  hand,  nevertheless  the  recultivation  pro

grammes of  the civil landfills also contribute to the closing down and recultivation of  annually 50-

100 landfills all over the country.

There has been a research carried out in the small regions and cities respectively, regarding the 

situation of  the illegal landfills (Figure 2). 

The results are the following:

• the small regions keep a record of  211 illegal landfills,

• while the local governments of  the towns listed 157 such illegal landfills.

The survey displayes the fact that the well-known, larger landfills are situated within the city, 

which could mean, that either the representatives of  each small region know the environment of  the 

city much better – and they do not have any information about the rural territories –, or the number 

of  illegal landfills is really higher around the cities, which phenomenon can be explained by the larger 

population. 
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Figure 2.
Map of  the illegal landfills based on the results

of  the questionnaires filled out in the small region
(Source: Strategic Development Programme of  South Transdanubian region) 
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The selective collection of  civil solid waste

There are no adequate data about the waste collected selectively, which can be explained by the 

various interpretations of  the definition of  selective waste collection itself. Some local governments 

classify the collection of  paper, metal and batteries carried out at schools as selective collection, while 

others put only the organized collection into this category. Basically, the effective selective waste col

lection is present in cities – i.e. only in a low number of  settlements –, at most places it just repres

ents an occasional initiative.

Based on the Waste Management Plan of  the South Transdanubian Region, in autumn 2002 

there were 27 settlements in Baranya county, which took part in any way in the selective waste collec

tion. Out of  these, 13 cases were reported by the companies as effective and organized collection. 

Somogy county included 25, while Tolna county had 22 settlements applying some methods of  se

lective waste collection. All in all, there are 74 settlements in the whole region, where the selective 

waste collection as such appeared in any form. The number of  settlements taking part in this kind of 

waste collection rises continuously, mainly due to the utilization of  the various applicational facilities. 

According to a questionnairy filled out in January 2006, there are 238 settlements in the region, 

where the selective waste collection operates. 

In consequence of  the spreading of  the selective waste collection more and more civil solid 

waste becomes recycled (up to even 6 000 tonnes in 2001). There are two working “sorting factories” 

in the region (in Zamárdi and Pécs), their total capacity makes up 24 000 tonnes a year. 

The reuse and disposal of  civil solid waste

The 4 operating junkyards of  the region (one in Pécs and Barcs respectively, two in Kaposvár) ac

commodate the selectively collected waste of  the local residents. Unfortunately, there is no similar 

undertaking in Tolna county. In order to recycle the green waste, there are compost producer works 

(e.g. in Kaposvár, Pécs, Garé, Zamárdi). The only refuse burner of  the region operates in Zamárdi, 

having a capacity about 600 m³ a year.
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The largest territory in the region is covered by the companies BIOKOM (Mecsek-Dráva Waste 

Management Project, Pécs) and Zöldfok Rt (Southern Lake Balaton and Sióvölgy Civil Solid Waste 

Management Project, Siófok). The project directed by these two undertakings manages the waste of 

more than 800 000 inhabitants, therefore, considering the data published by them, we can ascertain 

quite reliable conclusions valid for the whole region. 

The general practice for the disposal of  the civil solid waste produced in the region is represen

ted by its laying, there are only 9 small regions with organized collection of  green waste, and two 

small regions, where the selectively collected waste of  light fraction is recycled by burning. The re-use 

of  inert waste is insignificant as well. Based on the information provided by the waste management 

companies operating in the South Transdanubian region, we can come to the conclusion that only a 

few percentage of  the produced waste gets recycled (Table 3.).

9

Table 3.
The quantity of  waste collected by the waste management companies

and their applied methods
(Source: Companies of  waste management)

Companies Types of  waste
Quantity
(tonne)

Method of 
waste 

management

Quantity
(tonne)

Ratio compared with 
the quantity of  the 

produced waste (%)

BIOKOM

civil:
communal

selective collection
82 852
6 043

recycling 25 354 17,8

industrial,commercial:
communal

selective collection
23 807
30 164

compost 
production

5 737 4

total:
142 866

laying 108 498 76
disposal 3 277 2,2

Zöldfok RT

remains of  building and 
demolition work:

junk:
biologically dissolving 

waste:
Other, mixed, reusable 

secondary row materials:

32 053
5 288

5 512

63 639

recycling
932 0,85

compost 
production

5 512 5,15

total: 106 492 laying 100 048 94
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IV. THE WAYS OF THE FUTURE, THE COMPLEX REGIONAL WASTE 
MANAGEMENT PROGRAMMES

The reasons for the establishment of  the complex regional waste management projects are 

primarily represented by the realization of  the instructions of  environmental protection included in 

waste management, as well as by the enforcement of  the European Union’s policy of  environmental 

protection aiming at the improvement of  the environment’s state. The necessity of  the preparation 

and realization of  the projects can be explained by the following:

• There are only 6 landfills in the region with appropriate technological protection and insu

lation.

• Out of  the total number of  27, only 3 are permitted to accommodate waste even after 31 

October 2007, their capacity is limited.

• The problem of  the recultivation of  the illegal and discarded landfills has to be solved ur

gently.

• Except for the companies of  the larger region, the organized collection is out-of-date, the 

vehicles work without compression or their efficiency is very low.

• The problem of  the proper waste management, the selective collection and recycling, as 

well as the separate collection and reuse of  organic waste is only partially solved.

• There are two sorting factories and some compost producer works in the region, their ca

pacity is not enough to manage the whole amount of  produced waste.

Besides the practical purposes, the following priorities occur:

• Formation of  a consistent practise in the field of  waste management;

• Prevention of  waste production, the reduction of  the quantity of  waste as well as its 

harmful effects (principle of  prevention);

• Recycling of  produced waste to the possibly largest extent (principle of  recycling);

• Laying of  non-reusable waste with the consideration of  environmental protection.

After joining the European Union the local governments had the opportunity to apply for fin

ancial assistance in order to build up regional waste management systems.  In the South Transdanu

bian region, there are three larger waste management projects, which can be realized: 

• Southern Lake Balaton and Sióvölgy Management Project of  Civil Solid Waste

• Mecsek-Dráva Waste Management Project 
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• Kaposmenti Waste Management Project

According to the information provided by the Ministry of  Environmental Protection and Hy

drology, the vast majority of  settlements joined one of  these three larger programmes, 7 settlements 

chose the Waste Management Programme of  the Central Danube Region, while 11 settlements do 

not belong to any such programme so far.

The major features and aims of  the waste management projects

Southern Lake Balaton and Sióvölgy Management Project of  Civil Solid Waste 
(ISPA)

• Territory affected: 202 settlements (a part of  Somogy – Tolna – Baranya counties),

• Population concerned: 372 530 residents, in high season (Lake Balaton) hundreds of  thousand 

guests; the population regarding the corrected annual data: 468 000

• The amount of  waste:  129 000 tonnes (estimated quantity – 2001), approximately 210 000 

tonnes in the last year of  the project (forecast for the year 2029).

Main purposes:

- Recultivation of  40 landfills; 

- Building up of 805 groups of  public dustbin, 3 sorting factories, 8 compost producer 

factories, 19 civil junkyards and 4 transfer stations;

- Development of  a new, environment friendly and EU-compatible landfill capacity 

about 2,795 million m3.

Two new landfills would be built in Som (1,1 million m3) and Cikó (1,2 million m3) respectively, 

while the third one would be realized by the modernization of  the landfill in Ordacsehi (0,495 mil

lion m3). For the settlements taking part in the programme, the opportunity of  selective waste collec

tion would be provided by 805 groups of  public dustbin. With the winding up of  the local landfills 

the residents have no more the legal way to get rid of  the vast majority of  waste, which can not be 

transported within the frameworks the regular waste collection. The former deficiency can be elimin

ated by the development of  a system consisting of  19 junkyards, and their placing in the vicinity. The 

preparation of  secondary raw materials for industrial utilization requires the establishment of  sorting 

factories, the placing of  which can be optimized in the large region, while the considerable amount 
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of  transferred waste minimizes the cost of  operation. For the preparation of  the selectively collected, 

re-usable waste three sorting factories are to be built within the territory of  the project, related to the 

regional landfills (Som, Cikó, Ordacsehi).  

In order to reduce the amount of  the organic components of  the layed waste, it is necessary to 

manage/treat the organic waste separately. The compost production of  organic waste is a well-con

trolled process,  which provides the valuable nutritive supplies of  arable land as  well.  Within the 

frameworks of  the project, there is a plan of  building 8 regional compost producer factories, out of 

which three (Som, Cikó, Ordacsehi) is related to the regional landfills, four (Balatonkeresztúr, Tolna, 

Komló, Mohács) would be established together with transfer stations, while one would be realized in 

Tamási.

With  the  introduction  of  the  waste  management  in  the  large  regions,  the  landfills  used 

nowadays have all to be closed down, and the decreasing of  their damaging effects requires proper 

recultivation. The project schedules the recultivation of  40 landfills.

Mecsek-Dráva Waste Management Project (Cohesion Funds)

• Territory affected: 295 settlements (Baranya–Somogy–Tolna counties)

• Population concerned: 427 437 residents

• The amount of  waste: 171 000 tonnes (2003.). Approximately 234 000 tonnes in the last year 

of  the project (forecast for the year 2025)

Main purposes:

- Building up of 2 regional landfills, 5 transfer stations, 21 junkyards, 5 compost pro

ducer works and 2 biofermentation works for the accommodation and reuse of  the 

selectively collected green waste. Establishment of  3 sorting factories in order to 

manage the selectively collected civil solid waste. Development of  2 mechanical pre

paring factories as well as a mobile recycling factory for the management of  remains 

of  building and inert waste.

- Extension of  the amount of  special vehicles: 50 for the transportation of  communal 

waste, 10 for the collection of  green waste, 5 compression vehicles for the transport

ation of  the selectively collected waste.

- Installation of  707 groups of  public dustbin, 85 000 dustbins for green waste and 55 

000 individual selective dustbins – thus providing the more wide-spread availability 

of  selective waste collection. 
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- The closing down and recultivation of 100 landfills owned by the local governments.

It is necessary…

- to decrease the territory of  landfills (closing down of  small landfills, using a cent

ral landfill, decreasing the amount of  layed waste);

- to apply the methods of  modern waste management within the frameworks of  re

gional landfills and/or by the utilization of  energetics (burning, mixed burning 

primarily in  the case of  selectively collected waste of  light  fraction and green 

waste), which – in contrast with the traditional laying – take place among the pri

orities of  the European Union’s waste management directives. 

The efficiency of  the collection and storage should be increased by compression, in order to re

duce the damaging effects of  transport. The same aim would be served by the establishment of  a re

gional waste collection system, with the formation and operation of  transfer stations in the more re

mote waste producing centres, where waste collection would take place in more stages. It is also im

portant to improve and develop the selective collection in the case of  the following kinds of  waste: 

paper, glass, plastic, metal, biologically dissolving and organic waste. The production and trade of 

secondary raw materials – i.e. basic materials produced for the industry by subsequent selection – 

play an important role in the programme. A similar emphasis will be laid on the selective collection 

and disposal of  dangerous waste, which prosesses are still in their infancy nowadays. Besides the 

activity of  the economic ventures, there is also need for the forming of  the population’s conscious

ness regarding the natural environment as well as for the realization of  a successful PR-activity in or

der to increase efficiency. 

Kaposmenti Waste Management Project

The Kaposmenti Waste Management Programme is still in the planning stage, its direct purpose 

is the establishment of  such a modern waste management system, which would fit into the regions 

covered by the already accepted and started ISPA programme. At the same time, it also aims at the 

proper operation and the covering of  the whole region, whereby the up-to-date and environment 

friendly management and recycling of  the region’s waste would be provided in the long run. 

• Territory affected: 144 settlements (Baranya–Somogy–Tolna counties)

• Population concerned: more than 196 000 residents
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The best start for the project would be about 2009-2010, its major purpose is to provide the 

proper management of  civil solid waste according to the EU-directives, to create the necessary tech

nological, constitutional conditions in the region of  the three counties (Somogy, Tolna, Baranya). An 

additional aim is to develop a new technological or even productional and operational culture; to sup

port the economic life of  the region; to establish new places of  work; to protect the subsurface water 

base; to preserve the protected natural values.

The main purposes of  the planned programme:

The laying of  waste in modern landfills covering large regions;

• Dustless collection of  household waste by applying compression;

• Establishing transfer stations, waste collection carried out in more stages;

• Selective collection in order to provide the separation of  reusable civil waste;

• Formation of  a junkyard system;

• Selection of  reusable and industrial waste, its preparation for the further recycling process;

• Preparation of  waste for energetic utilization in the long run;

• Recycling of  green waste (by compost production);

• Closing down of  the still working landfills without technological protection, as well as the 

recultivation of  the discarded landfills.

V. SUMMARY

After the Hungarian change of  regime, the role and judgement of  natural resources have been 

revalued radically. Subsequent to the establishment of  market economy, the demand on the sustain

able environment appeared, more and more committed voices opted for sustainability among the 

various political, economical and social actors (SZABÓ-KOVÁCS. B. 2007). This small country possesses 

only few recources, it depends on the international economy. This fact – as well as rationalism – ac

counts for the careful management of  available recources: we should recycle them if  it is possible, 

and as many times as we can. Waste is not rubbish, with proper management it can represent valu

able recources. Nevertheless, the inefficient management contaminates the overland and subsurface 

water, the air, the soil – all in all, the other available natural recources and our health as well. Fortu

nately, there is a growing social, political and economical demand in our region on the proper waste 

management. There is lot of  work to do, but the process has been already started. The successful ef
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forts aim at the formation of  the future generations’ way of  thinking related to the natural environ

ment. Our region is leading in the recycling of  selectively collected waste, and several additional de

velopments are to be realized in the forthcoming years. In consequence of  the above mentioned ini

tiatives, our environment remains sustainable. 
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A „PANNON BORRÉGIÓ” BORÚTJAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ 
ÉRTÉKELÉSE

MÁTÉ ANDREA1

1. A BORRÉGIÓ ÉRTELMEZÉSE

A borrégiók gondolatát a hazai szőlész-borász ágazat termelte ki. Az elaprózott termelői és fel

dolgozói kapacitások, valamint a kis területű borvidékek problémájának áthidalására jelenthet meg

oldást a borrégiók kialakítása. A jól megfogalmazott, és meghatározott keretek között működtetett 

borrégiók kellő marketing erőt adhatnak a kistermelők piacra jutásához, elősegíthetik a pinceszövet

kezetek kialakítását, amelyek ez esetben a borvidékek területén is átnyúlhatnak. A borrégió megne

vezés alkalmas lehet arra, hogy a nagyobb földrajzi egységhez tartozó borászatok kedvezőbb meg

ítélésben részesüljenek, termelésük hatékonyabbá váljon (1. ábra).

1 főiskolai tanársegéd, PTE IGYFK Terület- és Településfejlesztési Kutatási Központ

1. ábra.Magyarország borvidékei és tervezett borrégiói 2006-ban (szerk. MÁTÉ A.)

(Forrás: www.hnt.hu)
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A borrégió fogalma a 2004. évi XVIII. törvényben jelent meg először, amely szerint:

„Borvidéki régió: meghatározott termőhely, a hasonló természeti adottságokkal és hagyományokkal rendelke

ző, vagy egymással földrajzilag egységet képező, illetve szomszédos borvidékek társulása, amelynek területéről – a  

borvidéki régió szabályzatáról szóló rendelet alapján – meghatározott termőhelyről származó minőségi bor hozható  

forgalomba. A borvidéki régió szabályzatát az érdekelt borvidékek együttes kezdeményezésre a földművelésügyi és  

vidékfejlesztési miniszter rendelettel adja ki.” 

A borvidéki borrégiók kialakítása jelenleg is zajlik és komoly vitákat vált ki a borász szakma 

berkein belül a területi lehatárolás és a megnevezés tekintetében. 2006-ra két borrégió sorsa tisztá

zódott, a Duna Borrégió és a Balaton Borrégió szabályzata készült el, és jelent meg FVM rendelet 

formájában. Ezek alapján a három alföldi borvidék (Kunsági, Csongrádi, Hajós–Bajai) a Duna Bor

régiót,  Balaton környéki  borvidékek (Badacsonyi,  Balatonfelvidéki,  Balatonfüredi–Csopaki,  Bala

tonboglári) kiegészülve a Zalai és a Nagy-Somló borvidékkel alkotják a Balaton Borrégiót (1. ábra).

A Dél-Dunántúlon négy borvidék – a Szekszárdi, a Tolnai, a Villányi és a Pécsi borvidék – ter

vezi a „Pannon borrégió” létrehozását és rendeletben történő szabályozását. A Pannon Borrégió 

Egyesület, mint civil szerveződés már 2003-ban létrejött, így időben levédték a „Pannon” megneve

zést a térség számára (2. ábra). Azonban a borrégió kialakulatlansága miatt a kifejezést egyelőre idé

zőjelben használom.
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2. ábra. A borvidékek települései 2006-ban (szerk. Máté A.)
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2. A BORTURIZMUS ÉS A BORUTAK

A bor, borkultúra, olyan vonzerő, amely egyre népszerűbb a magyar és külföldi turisták köré

ben. A borturizmus az agroturizmus egyik speciális típusa, mely a helyi termékek (pl: borok) bemu

tatására és eladására épül. A turisztikai kínálat az adott termelőnél vagy borászatnál kerül kialakítás

ra, amely borkóstolást, boreladást, és az ehhez kapcsolódó vendéglátást jelenti (SZABÓ G. 2003).

A bor, borkultúra olyan hívószó, vonzerő, amely egyre népszerűbb a turisták körében. A bor

vidékek kínálatának tematikus úttá szervezése biztosíthatja leghatékonyabban az értékek bemutatá

sát és a borturizmus működtetését. A borút olyan összetett turisztikai termék, amely széleskörű él

ményt szolgáltat sajátos egyedi kínálatán keresztül. Akkor működtethető sikeresen, ha a résztvevők 

felismerik  közös  érdekeiket,  és  képesek  térségben gondolkodni.  A borút  jellemzője,  hogy helyi 

összefogáson alapszik, szervezett egységben működik, és szolgáltatásai minősítettek. A borút termé

keinek piacra jutását közösségi marketing segíti.

A borút kialakításához, hosszú távú működtetéséhez számos feltételnek kell teljesülnie. Alap

feltétel, hogy kizárólag borvidéken belül létesüljön (ez pillanatnyilag még nem teljesül a magyar gya

korlatban), a borút bejárható legyen, és esztétikai látványértékkel bírjon. A borút garantálja a termé

kek és szolgáltatások minőségét, ezáltal védelmet nyújt a fogyasztó számára. Kultúrált, rendezett te

lepülési környezetet valamint megfelelő elérhetőséget biztosít. A borút célja hasonló a helyi társada

lom céljaival, amelyek a helyi értékek megőrzése, védelme, a társadalom fejlődésének elősegítése, és 

népességmegtartó erejének növelése. A borutak igénylik a lakosság, a vállalkozók, a civil szervezetek 

és az önkormányzatok együttműködését, mivel gazdasági és társadalmi előnyeit együtt fogják élvez

ni (SZABÓ G. 2001).

A borút széles térségi kínálatot nyújt, a fogyasztópiac házhoz érkezik, így a termékek szállítási 

költség nélkül, közvetlenül értékesíthetők. A borút és turisták elvárásai ösztönzően hatnak a telepü

léskép javítására, hozzájárul a térségi felzárkózáshoz, a hátrányos helyzetű kistelepülések fejlődésé

hez. Ez a komplex turisztikai szolgáltatás helyben teremt új munkahelyet, ezáltal csökkenti a térség 

munkanélküliségét, illetve kiegészítő jövedelmet biztosít a résztvevők számára. A tevékenység hatá

sára környezettudatos szemlélet, regionális kooperáció, és kapcsolatépítés alakul ki a helyi társada

lom résztvevői között (SARKADI E. – SZABÓ G. – URBÁN A. 2000).

A borút nem egyszerűen látogatható pincék füzére, hanem olyan igény szerint alakítható, sok

színűen szervezhető mobil program váza, melyre a látogató kívánsága és érdeklődése szerint változ

tatva, alkalmazkodva képes egyedi élményt adni. A város, a borvidék kulturális és gasztronómiai je

lentőségét tudatosítják ezek a programok a magyar és külföldi látogatókban.

A borutak három fő típusa:
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- Klasszikus  borút: Konkrét  bejárható útvonal,  ahol  minősített  borkínáló és  eladóhelyek, 

vendéglők, szálláshelyek, valamint látnivalók, rendezvények várják a turistákat. A látoga

tókat információs táblák irányítják a keresett szolgáltatáshoz. Ehhez a típushoz tartozik a 

Villány–Siklósi, és Szekszárdi borút.

- Tematikus borút: A borkóstoló helyek speciális, kulturális, természeti vagy a gasztronómiai 

programokkal egészülnek ki. Ehhez a típushoz tartozik a Mohács–Bóly Fehérborút.

- Nyitott borút: Borkóstoló helyek laza hálózata. Borkóstolásra, étkezésre, és vendéglátásra 

felkészült egységek egy idegenforgalmi régióban. Ehhez a típushoz tartozik a Tolnai bo

rút (SZABÓ G. 2002, 2003).

A Dél-Dunántúli Régióban hozták létre Magyarország első borútját, a Villány–Siklósi borutat 

1994-ben. A Phare Előcsatlakozási Alapoknak köszönhetően 2000-ben újabb négy borút alakult 

meg a régióban, ezek közül három tartozik a vizsgált borvidékekhez, a Szekszárdi, a Tolnai és a Mo

hács–Bóly Fehérborút. A Pécs–Mecseki Borút Közhasznú Egyesület 2005-ben jött létre, amely a 

Pécsi borvidék Pécsi és Szigetvári körzetét öleli fel. Az első minősítéseket 2007-ben hajtották végre 

a borúton, amely jelentős potenciállal rendelkezik a jövőbeli bővítésekhez. A Pécs–Mecseki borút 

még fejlesztés alatt áll, így összehasonlító értékelést még nem lehet adni a tevékenységéről. A termé

szeti és termelési adottságok sajátosságai miatt a Szekszárdi, a Tolnai, a Villány–Siklósi és a Mo

hács–Bóly Fehérborút jelentős különbséget mutat.

3. A „PANNON BORRÉGIÓ” BORÚTJAI

3.1. A Szekszárdi borút

A Szekszárdi borút a klasszikus borutak közé tartozik, útvonala bejárható összefüggő egység. 

A borvidék 15 települése közül csak 6 rendelkezik minősített szolgáltatókkal, de emellett több tele

pülés pártoló tagként vesz részt a borút működtetésében. A borút központja Szekszárd, amely a 

borúti szolgáltatások többségét (68%) biztosítja, ez a koncentráció 2000 és 2006 között csak tovább 

erősödött. Összességében az elmúlt időszakban a szolgáltatók száma 32%-kal növekedett. Hazai és 

nemzetközi sikereket elért borászok teszik nevessé a borutat. Ezt az előnyt tovább erősítik az „Év 

borásza” címet elnyert borúti szolgáltatók (Vesztergombi Ferenc 1993, Takler Ferenc 2004). A sző

lőültetvényeket apró tanyák sokasága szabdalja szét. A borút hátránya, hogy nem tud olyan pincefa
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lu örökséget felmutatni, mint a Villány–Siklósi borút. Sióagárd pincesorai tudnák ezt az élményt pó

tolni, azonban ez az adottság még kiaknázásra vár. A pincefalvak helyett, a borút látványos borhá

zakkal (Heimann, Takler, Vesztergombi Pince) fogadja a látogatókat (AUBERT A. 2005). A borvidék 

egyik kiváló borászának testvére (Heimann Ferenc) specializálódott az újonnan épített, mégis régies, 

archaizáló borházak építésére, kiváló munkája a borrégió más borvidékein (Wunderlich Látványpin

ce – Villány) is elismerést arat (MÁTÉ A. 2000a, 2000b, 2002, 2006, 2007a, 2007b) (3., 4. ábra).

5

3. ábra. A borúti szolgáltatók száma a Szekszárdi borút településein 2000 és 2006 között 

(szerk. MÁTÉ A.)

(Forrás: ANGLER K. ex verb., SZABÓ G. 2003)

4. ábra. Minősített szolgáltatók települései Tolna megye borútjain 2006-ban

(szerk. MÁTÉ A.)
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3.2. A Tolnai borút

A Tolnai borút a nyitott borutak típusába tartozik, mivel a Tolnai borvidék három körzetében 

szétszórtan helyezkednek el a borúti állomások. Így a borvidék 48 települése közül 14 rendelkezik 

minősített szolgáltatókkal, azonban a településeket magába foglaló borút összefüggő útvonalként 

nem járható be. A borút központja Kölesden található az Apponyi kastélyban. A szolgáltatók száma 

2000 és 2006 között növekedett 18%-kal, bár Kölesd mellett Györköny és Paks szerepe is megerő

södött 2006-ra, valamint bővült a szolgáltató települések száma. A Tolnai borút számos pincefalu 

(Györköny, Paks, Bölcske, Dunaföldvár, Nagymányok) épített örökségét őrzi, amelyek a szolgálta

tások fő helyszínét adhatják, azonban kihasználtságuk alacsony, állapotuk folyamatosan romlik (4.,  

5. ábra).

Jelen körülmények között a helyi rendezvények kapcsán történik jelentősebb vendégfogadás a 

pincékben (SZABÓ G.  2003). A borút termelői között nincs neves borász, aki erősíthetné a térség 

hírnevét. Helyettük két nagyüzem (Danubiana Bt., Eurobor Kft.) ért el jelentősebb borászati ered

ményeket, azonban a cégek tevékenységében a borturizmus szerény mértékben jelenik meg. A bor

útról hiányoznak a kis és közepes családi pincészetek (MÁTÉ A.  2000a, 2000b, 2002,  2006,  2007a, 

2007b) (4., 5. ábra).
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5. ábra. A borúti szolgáltatók száma a Tolnai borút településein 2000 és 2006 között (szerk. 

MÁTÉ A.)

(Forrás: ANGLER K. ex verb., SZABÓ G. 2003)
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3.3. A Villány–Siklósi borút

A Villány–Siklósi borút a klasszikus borutak közé tartozik, útvonala bejárható összefüggő egy

ség. Elsőként jött létre hazánkban, és mintapéldája volt a Dél-Dunántúli borutaknak. A borvidék 16 

települése közül 7 borvidéki és egy borvidéken kívüli település rendelkezik borúti szolgáltatókkal 

(SZABÓ G. 2000, 2002, 2003, MÁTÉ A. 2002). A borút központja Villány és Siklós, azonban a borúti 

szolgáltatások megoszlását tekintve Villány a meghatározó (68%), míg Siklós jelentősége csekély 

(8%). A szolgáltatók száma csökkent a borúton 2000 és 2006 között 30%-kal. A legnagyobb veszte

séget Siklós szenvedte, el mivel szolgáltatóinak a száma az egyharmadára esett vissza, de Villányban, 

Villánykövesden, Harkányban, Nagyharsányban is kevesebb lett. A borutat szintén a hazai és nem

zetközi sikereket elért borászok teszik nevessé, és erősítik hírnevét a piacon. Ehhez az előnyhöz 

négy „Év borásza” címet elnyert termelő (Tiffán Ede 1991, Gere Attila 1994, Polgár Zoltán 1996, 

Bock József 1997) is sokban hozzájárult. Az ültetvényeket a borvidéken nem aprózzák fel szőlő

hegybe épített présházak, hanem a bortermelő falvak határában pincefalvakat hoztak létre, ahol a 

feldolgozást és tárolást végezték. Ma ezek a műemléki védelem alatt álló pincefalvak a borturizmus 

legfontosabb látványosságai. A pincefalvak építményeinek korlátozott látogató és feldolgozó kapa

citása miatt új látványpincék (Wunderlich Bortrezor és Látványpince, Csányi Pince), kibővített, át

alakított borházak szálláskapacitással (Polgár Pince, Bock Pince) épültek és épülnek jelenleg is (6., 7.  

ábra).
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6. ábra. A borúti szolgáltatók száma a Mohács–Bóly Fehérborút településein 2000 és 2006 között 

(szerk. MÁTÉ A.) (Forrás: ALACKERNÉ V. K. ex verb., SZABÓ G. 2003)
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3.4. A Mohács–Bóly Fehérborút

A Mohács–Bóly Fehérborút a névben is jelzi, hogy a fehérborokra és a hozzá kapcsolódó ren

dezvényekre specializálódott, területileg pedig a Versendi körzetre koncentrálódik a Pécsi borvidé

ken belül.  Így a borúti típusok közül a tematikus borutak kategóriájába lehet sorolni (SZABÓ G. 

2000, 2002, 2003, MÁTÉ A. 2002). A borvidék 33 települése közül 11 borvidéki és 1 borvidéken kí

vüli település rendelkezik borúti szolgáltatókkal. A települések szolgáltatóinak a száma itt növeke

dett a legnagyobb mértékben 50 %-kal 2000 és 2006 között. A borút két központi településén van a 

legtöbb szolgáltató, Bóly a szolgáltatók 25%-ával, Mohács 18%-ával rendelkezik. Emellett a többi 

településen is növekedett a számuk, valamint négy új település szolgáltatói is csatlakoztak a borút

hoz. A borászoknak még nem sikerült jelentős országos eredményeket elérniük, azonban a borutat 

a nemzetiségi sokszínűség (szerb, horvát, német), és a hozzájuk kapcsolódó népszokások, rendez

vények igazán különlegessé teszi. A korábbi termelési hagyományoknak köszönhetően itt is fenn

maradtak pincefalvak a (Máriakéménd, Szederkény, Bóly, Nagynyárád), amelyek borturisztikai hasz

nosítása részben már megkezdődött (7., 8. ábra).
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7. ábra. Minősített szolgáltatók települései Baranya megye borútjain 2006-ban (szerk. MÁTÉ A.)
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4. A „PANNON BORRÉGIÓ” BORÚTJAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A borvidékek útjait civil szervezetek, egyesületek működtetik. A tagok, önkormányzatok tagdí

jaiból, pályázati pénzekből tartják fenn magukat, amelyből csak a Villány–Siklósi borút képes egy ál

landó alkalmazottat fenntartani. Az egyesületek pénz- és humánerőforrás hiányos működését né

hány lelkes tag aktív munkája kompenzálja.

A borutak tagsága megalakulásuk óta folyamatosan bővült, 2000 és 2006 között 8 %-kal nőtt a 

minősített tagok száma. A legnagyobb minősített taglétszámmal, a tagok 40 %-ával a Villány–Siklósi 

borút rendelkezik. A második legnagyobb létszám a Szekszárdi borúton van, amely még így is csak 

fele a Villányinak. A Tolnai borút 2000-ben a legkisebb borútnak számított, bár 2006-ra javult a 

helyzet, de még mindig elmarad a Mohács–Bólyi borút létszámától. A borutak tagsága azonban je

lentős változáson ment keresztül, a minősített tagok száma a négyszeresére növekedett, így jelentő

sen csökkent a még nem minősített tagok létszáma, de a pártoló tagok mennyisége továbbra is fon

tos maradt (9. ábra).
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8. ábra. A borúti szolgáltatók száma a Mohács–Bóly Fehérborút

településein 2000 és 2006 között 

(szerk. MÁTÉ A.) (Forrás: FÜRDŐS K. ex verb., SZABÓ G. 2003)
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A taglétszám mellett a borút szolgáltatói kapacitása is bővült. 2004 és 2006 között a szállások 

férőhelye 13%-kal, az étkezési lehetőségek 22%-kal emelkedtek. Legnagyobb mértékben a borkós

tolási lehetőségek növekedtek 45%-kal. A kapacitások borvidéki megoszlása jelentős különbséget 

mutat. A Mohács–Bóly Fehérborút kapacitása az adatok szerint nem változott az elmúlt két évben. 

A Tolnai borvidéken enyhe növekedés ment végbe mindhárom szolgáltatás típusnál, a legjelentő

sebb növekedés a borkóstolási lehetőségeknél következett be (40%). A Szekszárdi borúton az étke

zési lehetőségek bővültek a legjelentősebben, csaknem 2,5-szeresére. A Villány–Siklósi borúton az 

adatok szerint az étkezési lehetőségek a felére csökkentek, viszont a borkóstolási helyek 30%-kal 

növekedtek (10. ábra).
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9. ábra. A borutak tagsága 2000 és 2006 között (db) (szerk. MÁTÉ A.)

(Forrás: Borúti menedzserek)

10. ábra. A borúti szolgáltatások kapacitása 2004 és 2006 között (szerk. MÁTÉ A.)

(Forrás: Borúti menedzserek)
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A borúti  menedzserektől kapott adatok alapján a következő tendenciák állapíthatók meg a 

borrégió borúti kapacitásairól:

- A borutak közül a Szekszárdi rendelkezik a legjelentősebb étkezési kapacitással (65%), 

azonban ehhez képest a szállás kapacitása (22%), és borkóstolási lehetőségei (13%) sze

rénynek tekinthető.

- A Villány–Siklósi  borút rendelkezik a legtöbb szálláshellyel (48%), valamint a legtöbb 

borkóstolási lehetőséggel (61%). A Szekszárdi borvidék után a második legtöbb étkezési 

lehetőséget biztosítja.

- A Mohács–Bóly Fehérborúton a kapacitások fejlesztése a jelek szerint stagnálást mutat. 

A Tolnai borút a felzárkózás jeleit mutatja, különösen a borkóstolási lehetőségek terén, 

hiszen kapacitásai most már meghaladják a Mohács–Bóly Fehérborút borkóstolási lehe

tőségeit (10. ábra).

A borúti szolgáltatások összetétele 2000 és 2006 között szintén változást mutat.  A Tolnai, 

Szekszárdi,  Villány–Siklósi borúton 2000-ben a boreladás és borkóstoltatás volt a legmeghatáro

zóbb szolgáltatás, 2006-ra bár arányuk csökkent, de jelentőségük továbbra is megmaradt. A Mo

hács–Bóly Fehérborúton 2000 és 2006 között a boreladás és borkóstoltatás szerepe növekedett 

meg a leginkább, 2006-ban a szolgáltatások 70%-a ebbe a két kategóriába tartozott. 2000-ben az ét

termi szolgáltatások jelentősége nagyobb volt, mint a vendégfogadó pincészetek vendéglátó kapaci

tása. 2006-ra a Szekszárdi, Tolnai, Villány–Siklósi borúton jelentősen megnövekedett a pincészetek 

vendéglátó kapacitása, így az éttermek jelentősége megmaradt,  de részarányuk csökkent.  A Mo

hács–Bóly Fehérborúton az adatok szerint úgy tűnik, hogy a pincészetek szolgáltatásaikat alig fej

lesztették a vendéglátás irányába. Bár a vinotékák szerepe nem jelentős, és számuk 2000 és 2006 kö

zött alig változott, viszont most már a Villány–Siklósi borút mellett a Tolnai, és Szekszárdi borút is 

nyújt ilyen szolgáltatást (11., 12. ábra). A borúti szálláslehetőségek arányai is megváltoztak az elmúlt 

hat évben. 2000-ben a Mohács–Bóly és Villány–Siklósi borút szolgáltatásai között a panzió, falusi 

turizmus, kemping jelentős arányt képviselt (25–30%), viszont a Szekszárdi, Tolnai borúton a jelen

tőségük sokkal szerényebb volt (5–8%). 2006-ra a Mohács–Bóly borúton sajnos a szállásszolgáltatás 

komoly mértékben lecsökkent (5%-ra), a Villány–Siklósi borúton növekedett a panziók szerepe és 

csökkent a falusi vendéglátók aránya.

A Tolnai és Szekszárdi borúton viszont a kétszeresére növekedett a szálláslehetőségek aránya, 

elsősorban a panziók aránya növekedett meg, a falusi turizmus sajnos még jelentéktelenebbé vált. 

Sajátos jelenség, hogy a falusi turizmus és a borturizmus kapcsolata Baranyában sokkal erősebb, 

mint Tolna megyében, pedig az adottságok mindkét megyében kiválóak. Tolna megyében hiányzik 

a szolgáltatók közötti szorosabb együttműködés. A rendezvények, programok, fesztiválok jelentősé
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11. ábra. A borúti szolgáltatások megoszlása 2000-ben (szerk. MÁTÉ A.)

(Forrás: SZABÓ G. 2003)

12. ábra. A borúti szolgáltatások megoszlása 2006-ban (szerk. MÁTÉ A.)

(Forrás: Borúti menedzserek)
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ge mind a négy borúton megnövekedett az elmúlt hat évben. A borutak kínálatában fontos szerepet 

játszanak a rendezvények, amelyek mennyisége növekedett a vizsgált időszakban, valamint egy-egy 

rendezvény esetében az érdeklődés regionális szintről országos szintre emelkedett. A rendezvények 

minősége azonban változó képet mutat. Az új rendezvények folyamatosan fejlődnek, a régebb óta 

működő rendezvények többségénél felismerték a színvonal javításának szükségességét, azonban a 

megújulásuk lassan halad. Az egyéb kiegészítő szolgáltatások (kézműves bemutató, lovaglás, múze

um, stb.) aránya 2006-ra lecsökkent, többen kiábrándultak a borutakból, mivel – részben a prog

ramcsomagok hiánya miatt – kevés borúti vendég jut el hozzájuk (11., 12. ábra). 

5. ÖSSZEGZÉS

A „Pannon borrégió” kialakítása számos gazdasági és turisztikai lehetőséget, előnyt kínál. A 

borászati termelés kiterjesztése igényli a nagyobb területi egységben való gondolkodást, a borrégió 

létrehozása a minőségi bortermelés növekedését is elősegítheti. A borturizmus, és a bormarketing 

szempontjából óriási lehetőség a „Pannon borrégió”, hiszen a nemzetközi piacon kevésbé ismert 

borvidékek hírnevét erősítheti, a térség turisztikai forgalmát növelheti. A belső kapcsolatteremtés 

már létrejött a Pannon Borrégió Egyesület révén. A borutak együttműködése a térségi együttműkö

dés legerősebb eleme, vagyis a borutak közötti együttműködés sokkal erősebb, mint a borvidékek 

(hegyközségek) közötti. A Dél-Dunántúli borutak pályázati együttműködései erősítik a borrégiós 

törekvéseket. Azonban jelentős regionális különbségek vannak a négy borút tagságának összetétele, 

a szolgáltatások mennyisége és minősége között. 

A borturisták fogadására a Villányi borút a legfelkészültebb, itt található a legtöbb minősített 

szolgáltató változatos kínálattal. Az elmúlt hat évben a Szekszárdi borút zárkózott fel a legjobban, 

különösen a gasztronómiát erősítette meg, viszont szálláskapacitás fejlesztésében igen jelentős a le

maradása. A Mohács–Bóly Fehérborút fejlődése megtorpant, szolgáltatáskínálata beszűkült. A Tol

nai borút taglétszáma a legkisebb, pedig a borrégió legnagyobb borvidéke áll mögötte, az elmúlt 

időszakban fokozatosan fejlődött és bővült a kínálata, legkiemelkedőbb eredményt sajátos módon a 

szálláskapacitás fejlesztésében érte el. A Szekszárdi és a Tolnai borút eltérő kapacitásszerkezete jól 

kiegészítheti  egymást,  ha  összefogásuk megvalósul.  Jelentős  potenciál  van még a borvidékeken, 

amelyek hasznosíthatóak lennének borúti szolgáltatókként, és ezáltal a borturisztikai szolgáltatások 

minősége megbízhatóbbá, ellenőrizhetőbbé válhat.
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A KÜLFÖLDI HALLGATÓK JELLEMZŐI1 

RÉDEI MÁRIA

Ez a tanulmány a tanulási célú mozgás fogalmával, statisztikai adatgyűjtésével, valamint a jel

lemző folyamatokra történő utalással foglalkozik. Törekedtem áttekintést adni az új tagállamokba és 

az onnan kiinduló Erasmus hallgatói mobilitásról. Ennek részeként vált Magyarország, a tanulási 

célú tartózkodásban is befogadó országgá. Az ideirányuló érdeklődés földrajzi megoszlását, temati

kus áttekintését, és az empirikus felvételekből összegezhető véleményeket közöljük. A cikk foglal

kozik olyan vonatkozásokkal is, mint diákként dolgozni, és a munkavilágával kapcsolatba kerülni. 

Áttekinti a hazai oktatási intézmények folyamatban betöltött szerepét. 

1. A TANULMÁNYI CÉLÚ MOZGÁS ÉRTELMEZÉSE

Ha valaki tanulási célból önállóan szeretne egy másik országban tartózkodni, és ennek időtarta

ma hosszabb, mint három hónap, akkor a fogadó tagállam hatóságaihoz kell fordulnia engedélyért. 

Ez egyúttal két vonatkozásra hívja fel a figyelmet; 

• azt is jelenti, hogy adataink a 3 hónapnál hosszabb tartózkodás esetéről állnak rendelkezés

re.2 Tanulási célú tartózkodási engedély akkor adható ki külföldi hallgató számára az Eu

rópai Unió tagállamában, ha a kérelmező hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy felvételt 

nyert valamely oktatási intézmény nappali rendszerű akkreditált képzésére. 

• Az önálló mozgás azt jelenti, hogy a családjogi törvényektől függően, 14 vagy 18 éves 

kortól kerülhetnek ebbe a kategóriába. Azaz beszélhetünk  diák mobilitásról középiskolás 

korban, hallgatói mobilitásról magasabb szintű tanulmányok esetén, és összefoglalóan tanul

mányi célú mozgásról. Pl. tanulmányok folytatása vagy szakképzés céljából.

További feltétel, hogy az oktatás idejére rendelkezzen a megélhetéséhez szükséges jövedelem

mel, teljes körű betegbiztosítással, és elvárás a tanulás melletti munkavégzés nemzeti szabályainak 

betartása.3 A nemzetközi migráció szempontjából diáknak tekinthető az a külföldi állampolgárságú 

1 Készült a „Tanulási célú migráció” OTKA 4982 kutatása keretében. 
2 Az a nem kis számú eset, amikor rövid idejű, pár hónapos tartózkodás valósul meg, statisztikailag nem 

követhető. 
3 Egyes országokban azért is irányul fokozott tanulási célú érdeklődés, mert heti 11–21 órát engedélyeznek 

munkavállalásra. 
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személy4, aki az oktatási intézményben folytatandó tanulmányok céljából tartózkodik a tagállam te

rületén,  egy,  a  tagállamban e  célra  akkreditált  szervezet  közvetítésével.(ILLÉS S.–  LUKÁCS É. 

2005.) 

Különösen a fejlett országokba irányuló migráció esetén jellemző az, hogy a befogadás nehe

zebbé válásával megnőtt a bejutás olyan formái iránti igény, ami lehetővé teszi a „terep” előzetes 

megismerését. A tanulási célból történő bejutás azért is sorolható ide, mert csak alsó életkori határa 

van. Előfordulhat az, hogy valaki akár 40 vagy 50 évesen is könnyen legalizált tartózkodást érhet el 

hallgatói jogviszony létesítésével. A számbavétel szempontjából kritikus a tartózkodási célban bekö

vetkező változás.5 A legtöbb ország azzal próbálja a státuszváltással járó keveredést feloldani, hogy 

ebben az esetben ismételt határátlépést kíván meg. Mivel belépni csak egy céllal lehet, és ennek a 

célnak a megváltozása, ismételt határ átlépést igényel. 

A befogadó országok a tanulmányi célú tartózkodást a munkavállalási célútól részben eltérő 

módon kezelik. A munkavállalás céljából kiadott tartózkodási engedély a munkáltatót arra kötelezi, 

hogy három munkanapon belül bejelentse az idegenrendészeti hatóságnak, amennyiben a harmadik 

országbeli állampolgár az engedélyezett munkáját nem kezdi meg, illetve a munkavégzés a munka

vállalási engedély érvényességi idején belül megszűnik. A magyar 2007. évi tvr. az oktatási intézmé

nyeket is kötelezi arra, hogy a hallgató jogviszony valós helyzetét ellenőrizzék, és a hallgató „eltűné

sét” jelentsék a hatóságoknál. Mi több, a jogszabály arra is kötelezi a befogadókat, ebben az esetben 

az oktatási intézményt, hogy a tanulói jogviszony elmaradása esetén a kiutasítás költségét az oktatási 

intézmény fedezze. Erre azonban csak két félév nem teljesítése esetén kerülhet sor. 

A befogadó országok maguk is érzékelik, hogy az érkező „otthonossága”, milyen rizikóténye

zőt jelenthet a végleges letelepedési szándékra.6 Ebből is eredeztethető az ügyintézés során a ható

ság kritikus, sokszor előítéletes hozzáállása. Ugyanakkor a végleges letelepedések elbírálása során, a 

legtöbb befogadó kedvező körülménynek tekinti azt, hogy valaki náluk tanult, netán végzettséget 

szerzett. Az is egyértelmű, hogy a befogadó országok számára nyereséget jelent a hosszabb rövi

debb ideig ott tanuló hallgató. A nagybefogadók részletes statisztikai adatgyűjtéssel és elemzéssel 

készítenek jelentéseket. Általában az erre vonatkozó adatgyűjtés fakultatív. 

4 A külföldi állampolgárság ebben az esetben azt is jeleni, hogy azok a személyek, családok, akik még 
nem szerezték meg a célország állampolgárságát, de tartós letelepedési engedéllyel rendelkeznek, napi 
életvitel szerűen élnek az adott országban, azok gyermekei is ide sorolhatók. 

5 Előfordulhat  az,  hogy  az  adott  országban  tanuló  diák  később  bevándorlásért  folyamodik,  vagy  rövid 
időtartamban munkát vállal, majd ismét a tanuló kategóriába kerül. Különösen akkor jellemző ez az eset, ha 
még  nem szerezte  meg  a  tanulmányokat  elismerő  bizonyítványt,  ugyanis  addig  élvezi  a  tanulói  státus 
előnyeit.

6 A veszélyeztetettség egyik letapogatható része az elutasított kérelmekben követhető nyomon. Ha magas a 
beadott  kérelmekhez  képest  az  elutasítottak  aránya,  akkor  migrációs  nyomástól  lehet  tartani,  és  erős 
bürokratikus válogatás a jellemző. 
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2. KÜLFÖLDI DIÁKOK ARÁNYA – VEZET AZ USA,
DE EURÓPA ÖSSZESSÉGÉBEN MEGELŐZI

Ebben a részben a következő dolgokra szeretném a figyelmet ráirányítani:

• a külföldön tanulás a fogadó országok versenyképességének egyik mutatója, 

• a fogadó intézmények bevételi forrása és a kapcsolatépítő lehetősége, 

• ha szellemi befektetésre tágabb lehetőség mutatkozik, akkor egy idő után nemcsak a la

kosság növekvő mobilitásával lehet számolni, de a résztvevők maguk is felismerik a szel

lemi befektetés nyújtotta lehetőségeket és saját pénzüket is erre költik, 

• a földrajzi koncentráció mérséklődik, ami a világ kozmopolita jellegéhez hozzájárul. 

A felsőoktatás versenyképességét jelző mutató az, hogy milyen mértékben választják a külföldi 

diákok az egyes országokban a tanulás lehetőségét. Ezt segít átlátni az  1. ábra, amely azt mutatja, 

hogy a diplomás képzés résztvevőinek jellemzően 5–10 százaléka külföldi. A külföldön tanuló hall

gatók  legnagyobb  része,  közel  harmada  az  Egyesült  Államokat  választja:  ez  28  százalék  volt  a 

1. ábra

A külföldi diákok megoszlása a fogadó országok szerint

Forrás: OECD Education at a Glance 2005, C3.7 ábrája alapján



Rédei Mária: A külföldi hallgatók jellemzői
Modern Geográfia, 2007. 4. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/kulturalis_foldrajz/redei_maria_2007_4.pdf

2004/2005-ös tanévben, több mint fél millió hallgató, ami enyhe emelkedést mutat. Ám ha össze

adjuk az európai országok értékeit, akkor összességében a diákok 45 százaléka tanult a 2004/2005-

ös évben az EU tagállamaiban. 

Azzal, hogy az unióbővítési folyamata megvalósult, a jogi és a támogatási helyzet, ezzel együtt 

a fiatalok érdeklődése is megnőtt. Látható, hogy az új tagállamok kilépő és odaérkező hallgatók szá

ma dinamikusan nőtt. A bővítési folyamat hozzájárult a Bologna folyamat kiteljesedéséhez. Látható 

a  2. 3. ábra adataiból, hogy bejövő és kimenő Erasmus hallgatók Lengyel, Cseh és Magyarország 

iránt fokozottan érdeklődnek. Valószínűleg ez összefüggésben van azzal, hogy itt többféle oktatás 

érhető el, specializált ismereteket is fejleszthetnek a diákok. És a fejlett világból érkezők számára az 

sem mellékes körülmény, hogy itt élni olcsóbb, mint otthon.

A külföldön tanulás térbeli megoszlását korábban erős földrajzi koncentráció jellemezte. (SALT J. 

1986.) Azzal, hogy Kelet-Európa bekapcsolódott a világgazdaság folyamataiba, a tőke áthelyezésé

vel megnőtt az érdeklődés a nemzetközileg jártas emberek iránt. A tőke megtérülés egyik kritikus 

pontjává vált a képzettség. A felhasználói igények növekedése együtt járt a lakosság iskolázottságá

nak növekedésével. A tudásgazdaság előrehaladásával nőtt a kereslet a nemzetközileg jártas munkaerő 

iránt,  gyorsan érzékelhetővé vált a befektetés haszna, ami arra ösztönözte a lakosságot is,  hogy 

maga is  többet fektessen be a szellemi erőforrásokba (http://.ec.europa.eu-education.doc.re
ports.privatespending.pdf).

2. ábra

Bejövő Erasmus hallgatók alakulása az új tagállamokban 



Rédei Mária: A külföldi hallgatók jellemzői
Modern Geográfia, 2007. 4. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/kulturalis_foldrajz/redei_maria_2007_4.pdf

A táguló befogadói és küldői tér nyelvileg, az oktatás tartalmát, és a résztvevőket illetően sok

színűvé tette a folyamatot. A munkaerő piaci visszajelzésekben tapasztalható, hogy mérséklődik an

nak jelentősége, valaki mely országban szerezte meg a végzettséget, ugyanakkor nő annak fontossá

ga és piaci értéke, hogy mely intézményben szerezte meg. Ily módon a földrajzi térnek más szintű értel

mezése és vonzatai jelentek meg. 

Az egységes európai felsőoktatás átalakításáért létrehozott bolognai folyamat hat fő célja közül 

az egyik a mobilitás megteremtése, elősegítése, illetve a különböző felsőoktatási intézményekben 

folytatott tanulmányok elismertetése volt. A Bologna nyilatkozat meggyőzően érvel, hogy a mobili

tással  többlet  érhető  el,  és  a  hozzájárul  a  kontinens  egységesítéséhez 

(http://ec.europa.eu/public_opinion /flash/fl198_en.pdf).

3. A MAGYARORSZÁGRA ÉRKEZŐ HALLGATÓK

FÖLDRÉSZEK ÉS ORSZÁGOK SZERINT 

A hazai  egyetemeken,  főiskolákon régóta  fogadnak külföldi  hallgatókat hosszabb-rövidebb 

időszakra, napjainkban már egy tanévben több mint 100 országból érkeznek a beiratkozók. Magyar

országon  felsőfokú  tanulmányokat  folytató  külföldi  hallgatók  2005/2006-ban  114  országból, 

2006/2007-ben 118 országból érkeztek hozzánk. Mindez egy felfutó folyamatot mutat és növekvő 

földrajzi kiterjedtséget. 

3. ábra

Kimenő Erasmus hallgatók alakulása az új tagállamokban

Forrás: http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ erasmus/statisti/chart3.pdf

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion
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Az oktatási intézményeknek a bevétel mellett komoly presztízst7 jelent a külföldi hallgatók je

lenléte. Ennek több összefüggése van. Az egyik az intézmény szempontjából az, hogy az itt tanulók, 

avagy végzettek, kapcsolatot építenek, hírét viszik az itt tanultaknak, ami akár több év vagy évtized tá

volában előnyként jelenik meg. A településnek, a térségnek előnye származik abból, hogy az itt, akár 

több évig is ott élő diákok szolgáltatást vesznek igénybe, itt gazdasági keresletet fokozzák azzal, hogy 

az átlagosnál többet költenek megélhetésre. Sőt azt is mondhatjuk, hogy magukkal viszik az itt szer

zett szokásokat, nagykövetei lesznek az adott térségnek. 

Általánosságban elmondható, hogy hozzánk külföldről a legtöbben – kétharmaduk–, nappali 

tagozatos képzésre érkezik. Sajnálatos módon arról nincs összesített statisztika, hogy az itt tanuló 

külföldiek átlagosan mennyi időre jönnek Magyarországra, és arról sem, hogy milyen típusú ösztön

díjjal rendelkeznek. A hallgatók összetételéről az Oktatási Minisztérium éves adatgyűjtése alapján 

tudunk értékelést adni. 

A 2006/2007-es tanévben, csúcsnak számító, több mint 15 000 hallgató érkezett hazánkba ta

nulni. Ők a hazai hallgatók 3,8%-át jelentették. Ezzel ugyan nem vagyunk az Európai Unió átlagos 

országai között (ahol akár 15% is lehet a hazai hallgatókból a külföldiek aránya). A dinamikus fejlő

dés következményeként a kontinens egyik számottevő befogadó országává váltunk. 

A hozzánk beérkező külföldi hallgatók földrészek szerinti megoszlása a következőt mutatja: az 

összes felsőfokon tanuló külföldi hallgató túlnyomó többsége, 79 százaléka Európából érkezett, 16 

százalékuk Ázsiából, 3 százalék Észak Amerikából és további 2 százalék jött Afrika valamely orszá

gából (4. ábra).

Az  első  húsz  küldő  ország,  a  Magyarországra  érkező  hallgatók  92  százalékát  fedi  le  a 

2006/2007-es tanévben. 5. ábra. A hazánkban tanuló külföldiek több mint fele, közel 55 százaléka, 

8 270 fő a szomszédos országokból érkezik hozzánk. Romániából és Szlovákiából érkeztek a leg

többen (22 és 15 százalék). A külföldi hallgatók 10–10 százaléka érkezett Németországból és Ukraj

nából. Szerbiából 8 százalék, Izraelből és Norvégiából további 5–5 százalék – ez több mint 700–

700 hallgatót jelent az idei évben. Érdekesség, hogy Ciprus közel 300 fővel az első tíz küldő ország

ban szerepel. Azzal összegezhetjük a hazai beérkezőket, hogy földrajzilag koncentrált küldő régiót 

jelentenek, döntően a szomszédos országokból kerülnek hozzánk. 

7  Az oktatási  intézményekben tanuló külföldi  hallgatók aránya  a  nemzetközi  jegyzettségnek egy  fontos 
jelzőszáma. 
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4. ábra

A Magyarországon felsőoktatási intézményben tanuló

külföldi hallgatók megoszlása (2006/2007)

Forrás: OKM

5. ábra

A Magyarországon tanuló külföldiek száma az első 20 leggyakoribb országból (2006/2007) 

Forrás: OKM
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4. A MAGYARORSZÁGON TANULÓ KÜLFÖLDI HALLGATÓK 
MEGOSZLÁSA KÉPZÉSI TÍPUS SZERINT

A hazánkban tanuló külföldi diákok zöme egyetemi képzésre érkezik hozzánk, bár két új ten

dencia figyelhető meg (6. ábra). Az egyik az, hogy a szomszédos országok közül Románia, Ukrajna 

és Szerbia esetében többen jönnek főiskolára tanulni. Valamint a nyugati országokból érkezők az 

ott megszerzett BSc-t szeretnék a Bologna keretében itt MSc-re bővíteni. Ez összefüggésben lehet 

az oktatás egyes speciális témáival, vagy az itt szerzett diploma értékével, de lehetséges összefüggés ta

lálható az alacsonyabb megélhetési költségekkel. A másik tényező csokor a szakmai területnek a megvá

lasztása. Ezek részben a küldő országban ismert, magas presztízsű foglalkozások lehetnek, pl. az 

egyes nyugati vagy arab országokból érkező hallgatók körében az orvos és állatorvos (egyetemi) és 

agrárszakok népszerűsége, ezen képzéseket biztosító egyetemek nemzetközi  ismertsége jellemző. 

Míg a szomszédos országokból, főleg határon túli magyarok közül sokan jönnek tanító és különbö

ző gazdasági szakok főiskolai képzésére. A numerus clausus8 hatással magyarázható az, hogy az 

Észak- és Nyugat-Európából az orvosi tanulmányok felé nagyobb érdeklődés tapasztalható.

8  A  numerus  clausus  (latinul:  zárt  szám)  egyike  azon  számos  eljárásnak,  amelyekkel  az  egyetemeken 
tanulható hallgatók számát próbálják meg szabályozni.

6. ábra

A Magyarországon tanuló külföldi hallgatók száma

az egyetemi és főiskolai képzésben való részvétel szerint 2006/2007

Forrás: OKM

http://hu.wikipedia.org/wiki/Latin_nyelv
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Már a fenti ábrából is kitűnik, hogy egyes országokból érkező hallgatók, nemcsak az egyetemi 

képzésben vesznek részt nagyobb arányban vagy éppen kizárólagosan, ami összefügg a választott 

szak, tanulmányi idejének jellegével. 

Bár a Bologna rendszerrel, a BSc szakok megjelenésével, az osztatlan szakok kivételével meg

szűnt az egyetemek-főiskolák közötti „klasszikus” különbség, de sok esetben az intézmények nevé

ben, valamint a köztudatban ilyen értelemben még nem vált teljesen egységessé a felsőoktatás. Azt 

valószínűsítjük, hogy a külföldiek érdeklődése a jövőben a PhD megszerzésére irányul és azok az 

intézmények lesznek előnyben, ahol az un. teljes vertikum megtalálható. 

5. A LEGNÉPSZERŰBB KAROK MAGYARORSZÁGON 

Az összes hallgatóhoz viszonyítva a legtöbb külföldit oktató kar között a top tízből az első hét 

helyezett állatorvosi, fogorvosi és orvosi kar. Csupán a Károli Gáspár Református Egyetem Tanító

képző Főiskolai Kara, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara és a Nemzetkö

zi Üzleti Főiskola (NÜF-IBS) szerepelnek még az elsők közt, mint nem orvosképző intézmények.

Mint fent említettük, a külföldi hallgatók többsége magyar anyanyelvű, vagyis a szomszédos 

országokból érkező a határon túli magyar, akik előtt nincs nyelvi akadály a képzések elvégzésekor. 

Azonban a Magyarországon tanuló külföldi hallgatók másik, kevésbé népes tábora nyugatról érke

zik és idegen nyelvi képzésben vesz részt. Kimagasló az arányuk a Szent István Egyetem Állator

vos-tudományi karán, ahol több mint a hallgatók fele (53 százalék) külföldi állampolgár, sőt az állat

orvos szak nappali tagozatán mindössze a hallgatók 30 százaléka magyar állampolgár. A Debreceni 

Egyetemen Fogorvostudományi karán 48 százalék, a Semmelweis Egyetem ÁOK-n 41 százalék a 

külföldi hallgatók aránya az intézmény összes hallgatójához képest. Az itt tanulók között már a ha

zai és a külföldi hallgatók aránya közel azonos (7. ábra).

A hazai idegen nyelvi képzések már-már alapvető fontosságúak az intézmények kínálatában, 

hiszen ezek a presztízs mellett komoly anyagi lehetőségeket is biztosítanak az intézmények számára. 

A fent említett orvosi karok mellett a nagyobb egyetemek 5–10 százalékos külföldi hallgatósággal 

bírnak évente. Többek között a Budapesti Műszaki Egyetem Tanfolyami és Nemzetközi Oktatási 

Központ 573 hallgatójának közel ötöde érkezett külföldről (Izraelből, Görögországból, az arab vi

lágból főleg): többek között mérnöki tudományokat – fizikát, építészetet tanulni, illetve a BME ve

gyészmérnöki szakán megszerezni a diplomát.



Rédei Mária: A külföldi hallgatók jellemzői
Modern Geográfia, 2007. 4. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/kulturalis_foldrajz/redei_maria_2007_4.pdf

Az egyes kultúrák és az ott elismert szakmák is hatással vannak a választásra. Pl. műszaki terü

leteket az arab országból érkezők keresik, a skandináv országokból érkezők az orvosi szakterületet 

preferálják. A hazai idegen nyelvi képzésekről bővebb információkat, valamit a képzésekkel kapcso

latos interjúkat, külföldi diákokkal készült beszélgetéseket olvashatók a felvi honlapján.

6. POST-GRADUÁLIS – DOKTORI KÉPZÉS

A doktori képzés nemcsak intézményi és helyi vonatkozásokkal mutat összefüggést, hanem 

fontos a megszerzés helye és itt nyílik lehetőség a legjobbak „lehalászására”. A munkaerő toborzók 

ügynökségek felismerték azt,  hogy a szellemi képességekbe történt addigi befektetései,  az utolsó 

években lehetővé teszik az ún. best and bright, vagyis a legjobbak elcsábítását. 

A 1. táblázat adatai mutatják, hogy az Amerikai Egyesült Államokban irányul a legnagyobb ér

deklődés, és itt a kiválók megszerzésére az üzleti életnek bő lehetősége kínálkozik. A nagybefoga

dóknál az összes doktori iskolai hallgató negyede-harmada külföldi. Az európaiak töltik meg Svájc, 

Ausztria iskoláit. A női hallgatók aránya jellemzően 40% körül alakul. A tábla magyar adatai azt bi

zonyítják, hogy még távlatok vannak előttünk. 

Magyarországon a doktori (PhD) és mesterképzés (DLA) külföldi hallgatóknak kínált kurzusai 

kapcsán ismét a nagyobb létszámú egyetemek járnak elöl.  8. ábra.  Az Eötvös Loránd Tudomány

egyetem főleg a bölcsészkar jóvoltából messze felülmúlja a többi hazai egyetemet a nem magyar ál

7. ábra

A legtöbb külföldi hallgatót fogadó karok Magyarországon, 2005/2006

Forrás: OKM

http://www.felvi.hu/foreigner/kereso_ang.ofi?mfa_id=92
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1. táblázat

A külföldi PhD hallgatók megoszlása 2002.

Forrás: OECD, Education database, 2005.

Fogadó ország

A külföldi PhD hallgatók 

száma (fő)
aránya az összes 
PhD hallgatóhoz 

(%)

Az európaiak 
aránya (%)

A nők 
aránya (%)

USA 78 884 26,3 n.a. n.a.
Egyesült Királyság 22 824 26,8 31,1 39,0

Spanyolország 8 677 13,2 16,6 45,7
Ausztrália 8 033 24,0 n.a. 41,7

Svájc 5 359 38,7 68,7 37,9
Kanada 4 655 17,3 18,7 35,2

Svédország 3 147 14,9 35,7 43,1
Ausztria 2 705 17,6 45,3 40,4
Belgium 1 990 31,3 28,7 31,4

Cseh Köztársaság 1 367 7,1 8,6 35,8
Finnország 1 990 6,4 25,2 37,5

Dánia 1 350 18,8 22,4 36,0
Norvégia 872 15,4 36,3 38,9

Portugália 727 6,1 13,4 47,2
Korea 649 1,9 0,2 34,7

Magyarország 496 7,1 3,8 n.a.

8. ábra

Egyetemi doktori (PhD és mesterképzésben (DLA) résztvevő hallgatók

száma 2005/2006-ban

Forrás: OKM
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lampolgárságú hallgatók oktatása tekintetében. Összesen 188 külföldi hallgató tanul az ELTE-n, en

nek több mint a fele (104 fő) a bölcsészkaron. A Szegedi Tudományegyetem 77 külföldi hallgatójá

nak zöme (48 fő) a természettudományi karon tanul. Ez a helyzet két dologra vezethető vissza. Az 

egyik az, hogy az ELTE doktori iskolai kínálata széles, a másik az, hogy az itt megszerzett tudomá

nyos minősítés, elismert.

7. FELSŐOKTATÁSUNK A KÜLFÖLDIEK SZEMÉVEL

Számos külföldi fiatal tanul a Budapesti Műszaki Egyetemen. Sokan a képzés minősége és ol

csósága miatt érkeznek Magyarországra tanulni. Sokszor saját országukban végzik el a BSc szintet, 

és nálunk folytatják tanulmányaikat a magasabb szint elsajátításával, ahogy ezt Itamar (33) is teszi, 

immáron 7 éve. Az egyetemen költségtérítéses képzésre jár, tanulmányai mellett egy nagy ingatlan

közvetítő cégnél dolgozik, tervei szerint fél év múlva végez.

Itamar egy barátjától kapott kedvet a magyarországi tanulmányokhoz, melynek színvonalával 

messzemenőkig meg van elégedve. Lássuk az ő személyes tapasztalatait a magyar oktatási rendszer

ről, Magyarországról.

„A képzés műszaki oldala nagyon magas színvonalú, a tervezés már kevésbé. Kedvence

im a menedzsment kurzusok voltak, mert ennél az elmélet és a gyakorlat kapcsolata érzékelhe

tő volt – ennek hasznát veszem a később a munkáimban is. (...) Terveim szerint még egy-két 

évig maradok Magyarországon – ingatlanozással foglalkozom, nagyon tetszik a tervezés és az 

üzlet kapcsolata.”

Az egyetemi életről így vélekedett Itamar: „két-három kemény félév után a hallgatóknak nagyon  

jó életük van, főleg kulturális téren. Itt nagyon jó az egyetemista élet, ami azonban az öt évvel ezelőtti helyzet

hez képest kissé drágább lett, de számtalan módon lehet jó dolgot csinálni és kényelmes egyetemista életet élni.”

Budapest nagyon tetszik neki, az embereket alapvetően kedvesnek találja, azonban véleménye 

szerint  a  magyarok  lehetnének  felszabadultabbak  és  barátságosabbak  is.  Arra  a  kérdésre,  hogy 

visszajön-e még Magyarországra Itamar a következőt válaszolta: „Biztos vagyok benne, hogy visszajövök 

– szeretem ezt a várost, az országot, hiszen 7 éve ez az otthonom.”9 

9  Bőhm Júlia interjúja
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8. DOLGOZÓ TANULÓK10 

A diákok gyakorta kényszerülnek arra, hogy munkát vállaljanak, ezzel fenntartásukat fedezzék. 

Kisebb hányadban tapasztalható az, hogy olyan diák munkát találnak, ami kapcsolódik szakmai elő

rehaladásukhoz. A munkát vállalók többsége nem képzettségének, érdeklődésének megfelelő mun

kát vállal. Többeknek később ezek jelentik a munkavilágával való első kapcsolatteremtést. A kény

szer, az alacsony kereset, a kiszolgáltatott megbízási állapot nem segíti elő azt, hogy a munka világá

ról vonzó véleményük alakuljon ki. 

Ennek kapcsán két vonatkozásról beszélhetünk, a tanulás melletti munkavégzésről és a vég

zést követő munkába állásról11. Az első megközelítés a tanulás költségeinek kiegészítésére vonatkozik, az 

önköltséges oktatás irányáról beszél, a másik a megszerzett ismeretek, készségek felhasználásáról. A tanul

mányi célú tartózkodási vízummal, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli 

állampolgár  keresőtevékenységet  a  szorgalmi  időszakban hetente  legfeljebb  huszonnégy  órában, 

szorgalmi időszakon kívül évente legfeljebb kilencven napon vagy hatvanhat munkanapon végezhet 

teljes munkaidőben. Az elsőre egy a diákszövekezeteknél folytatott empirikus adatfelvétel értékelé

sével szeretnénk válaszolni. A másikra, a felsőoktatási törvény kötelezi az oktatási intézményeket, 

hogy mérjék fel milyen utat járnak be a végzősök, és ennek eredményét tegyék közzé. Követendő 

példa erre az IBS karrier követési értékelése. 

Nálunk a statisztikai értékelés szerint, a pályakezdő diplomás munkanélküliek aránya alacsony, 

továbbra is a legmagasabb iskolai végzettség a legalacsonyabb munkanélküliségi rátával párosul. A 

munkanélküliségük két dologra vezethető vissza: az egyik a képzés minősége nem felel meg a munkavi

lágában tapasztalt elvárásnak.  A másik  nincs kereslet  az ilyen képesítésre. Az első az oktatási intéz

ménynek címez feladatokat, a másik a központi irányítás számára.  Tanulóként dolgozni azt is jelenti, 

hogy az addig megszerzett ismereteket alkalmazni lehet, felhívja a figyelmet arra, hogy képességeik 

alkalmazása milyen helyzetekben kerül sor, milyen hiányosságaik vannak. 

10  A kutatás része az OFA „Hogyan növelhető az ország munkaerő vonzása a tanulási migrációval?” 
11  A tanulmányok  befejezése  azt  is  jelenti,  hogy  egy  befektetési  szakasz  véget  ér  és  következik  ennek 

alkalmazása, a szellemi tőke hozamának bevétele.  Erről részletesen lehet olvasni itt:  ’Private household 
spending on education, final report: The effective global work MERCER. 2007.
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9. MINDENÜTT MEGÉRI DIPLOMÁT SZEREZNI – KÜLÖNÖSEN 
MAGYARORSZÁGON

A tanulással eltöltött idő növekedése számos hatással jár együtt, pl. későbbi életkorban lépnek 

a munkaerő piacra, magasabb fogyasztást jelentenek, sokirányú kereslet keletkezik és nő a többirá

nyú választás lehetősége ettől a magasabban képzettebbek mobilabbak tudnak lenni. Diplomával te

hát több esély válik lehetővé a munkaerőpiacon történő választásra, és a magasabb végzettség na

gyobb jövedelmet is jelent. A hazai keresetekhez viszonyítva  európai összehasonlításban jól keresnek a  

diplomások és kisebb az esélyük arra, hogy munkanélküliek legyenek, és ha mégis azokká válnak is hamaro

san új elhelyezkedési lehetőséghez jutnak. (OECD Human capital 2006 p. 135.)

A felsőoktatás, illetve a diploma értékének összehasonlítását mutatja be az 9. ábra. Azt látjuk, 

hogy milyen arányban keresnek többet az egyes országokban a diplomával, illetve a felsőfokú szak

képzéssel rendelkezők a középiskolát be nem fejezettekkel szemben. Az ábra alapján egyértelműen 

kijelenthető, hogy a felsőfokú végzettség (a norvég felsőfokú szakképzésben résztvevőket kivéve) 

mindenhol magasabb jövedelemmel jár együtt. Szembetűnő, és itt most számunkra különösen érde

kes, hogy a megjelenített 19 ország közül Magyarországon messze a legnagyobbak a jövedelmek kö

zötti különbségek.

A magyar diplomások kereseti előnye nemzetközi összehasonlításban rendkívülinek mondha

tó. Egy főiskolát vagy egyetemet végzett, negyvenes éveiben járó férfi nagyjából egyharmaddal keres 

többet az érettségizett kortársánál Olaszországban, durván a felével többet Ausztriában és Német

országban, háromnegyedével Portugáliában (ez a korábbi EU-ban mért legmagasabb érték) és több 

mint kétszer annyit Magyarországon. A versenyszférában dolgozó diplomások Magyarországon 130 

százalékkal, az ugyancsak rendszerváltó Csehországban 70 százalékkal keresnek többet az érettségi

zetteknél, noha a diplomások relatív tudásszintje (a rendelkezésre álló adatok szerint) semmivel sem 

jobb Magyarországon, mint az összehasonlításban szereplő országokban. 

Diplomával meredekebben ível a karrier.  A legtöbb ország esetén a diplomás bérek 30–40 

éves  korig meredeken emelkednek,  azután ez a  trend némileg megtorpan vagy stagnál.  (SALT J. 

FINDLAY A 1989.) Ugyanakkor a középfokú végzettségűek esetében egy lineáris pályán, kiszámítható 

módon emelkedik a bér a munkában töltött évek számával. A fenti eltérés mögött vélhetően az hú

zódik meg, hogy a diplomások jó része 30–40 éves korában valamilyen vezető pozícióba kerül, így a 

keresetük nemcsak a munkában töltött évekkel emelkedik egyenesen arányosan, ezt fokozhatja a ve

zetővé válás is. 
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Az iskolai végzettség növekedése nemcsak megőrzi, de még növeli is a nemek közötti bérkü

lönbséget. Míg a szakközépiskolát végzett férfiak keresete 13 százalékkal magasabb, mint az azonos 

végzettségű nőké, addig az egyetemi diplomás nők jövedelme közel negyedével alacsonyabb, mint 

férfikollégáiké.

Még mielőtt az oktatási intézményen kívülre mennénk ennek indoklásában, a http://ec.euro

pa.eu/education/doc/reports/doc/mobilityannex.pdf 45–46.  oldal  „Age and sex distribution  of 

teachers” címmel közöl Magyarországról elemzést. Ebben megállapítja, hogy a felsőfokú oktatásban 

az oktatók nemek és életkor szerinti összetétele eltér az európai országokra jellemzőktől. Úgy fog

lalható össze, hogy nőiesedik a pálya és öregszik (10. és 11. ábra). 

9. ábra

A képzettségi szintekkel összefüggő kereseti arányok

Az ábra az OECD, Education at a Glance 2005 A9 1ap ábrája alapján készült
Az ábra jelmagyarázata:

 100%: érettségivel rendelkezők jövedelme,
 világos : a főiskolát és egyetemet végzettek jövedelme, 
 bordó: a felsőfokú szakképzést végzők jövedelme, 
 kék: az érettségivel nem rendelkezők jövedelmének százalékos arányait jeleníti meg.

http://ec.europa.eu/education/doc/reports/doc/mobilityannex.pdf
http://ec.europa.eu/education/doc/reports/doc/mobilityannex.pdf
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10. MENNYIRE AKARNAK A MAGYAR FIATALOK

KÜLFÖLDÖN TANULNI?

Ez a kérdés önmagában is érdekes és aktuális felvetés, de azzal összefüggésben, hogy a mun

kaképes korúak kiáramlása, tartózkodási vagy letelepedési célból, az egyik legalacsonyabb az újon

nan csatlakozott országok közül, érdekes következtetésekre adhat alkalmat. Többen, a vártnál ala

csonyabb kiáramlást, a nyelvtudás és a transzferálható képességek hiányával hozták összefüggésbe. 

Feltételezve azt, hogy a tanulási mozgás előkészítője a készségek fejlődésének, úgy is vizsgálhatjuk a 

kérdést vajon ezzel együtt fog-e járni a következő generációk magasabb mobilitása?

10. ábra
A magyar főiskolai oktatók nemek és életkor szerinti megoszlása

Forrás: http://ec.europa.eu/education/doc/reports/doc/mobilityannex.pdf, p. 45–46.

11. ábra
A magyar egyetemi oktatók nemek és életkor szerinti megoszlása

Forrás: http://ec.europa.eu/education/doc/reports/doc/mobilityannex.pdf, p. 45-46.

http://ec.europa.eu/education/doc/reports/doc/mobilityannex.pdf
http://ec.europa.eu/education/doc/reports/doc/mobilityannex.pdf


Rédei Mária: A külföldi hallgatók jellemzői
Modern Geográfia, 2007. 4. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/kulturalis_foldrajz/redei_maria_2007_4.pdf

Az uniós csatlakozással megnyílt Európa kapuja a magyar felsőoktatási hallgatók előtt – de ők 

vajon mennyire kívánnak-e élni ezzel a lehetőséggel? Terveznek-e külföldi tanulmányokat, munka

vállalást? A mobilitási terveket befolyásolja-e, hogy a „hazai” diploma nemzetközi értékét hogyan 

ítélik meg a hallgatók? A következőkben három, külföldön is kurrensnek tartott szakon tanulók 

mobilitási hajlandóságát tekintjük át.

Az Európai Uniós csatlakozással,  sőt  a felsőoktatásban már korábban, a Tempus, majd az 

Erasmus-Socrates diákcsere programok megjelenésével kinyílt a fiatalok számára a nagyvilág. Lehe

tőségük van külföldi tanulmányokra és egyre inkább a munkavállalásra is – ugyanakkor a magyarok 

mintha  kevésbé  lennének  motiváltak  erre.  A  régi  EU-tagállamok  számára  munkaerő-mobilitás 

szempontjából talán mi vagyunk a „legmegnyugtatóbb” újonnan csatlakozók, miközben uniós szin

ten a munkaerő mobilitása egyre elfogadottabbá válik. A külföldi tanulmányok iránt hasonlóan mér

sékelt honfitársaink lelkesedése: az Erasmus program 2004/2005-ös statisztikái alapján a hallgatók 

alig fél százaléka (2316 fő) utazott külföldi egyetemre tanulni. Ugyanebben az évben például kétszer 

ennyi cseh diák vállalt külföldi tanulmányokat.

2006-ban került sor a hallgatók nemzetközi mobilitási terveit vizsgáló kutatásra, amelyet az 

Országos Felsőoktatási Információs Központ megbízásából az Universitas Press Felsőoktatás-kuta

tó Műhely, a Mimikri Közvélemény- és Piackutató kft és a Jeltárs Jelenkor Társadalomkutató Mű

hely végzett, több mint ötezer hallgató megkérdezésével. A vizsgálat eredményeinek jelentős része a 

Diploma 2007 című kiadványban jelent meg.

A hallgatói mobilitást elemezve érdemes a kutatásból három, Magyaroszágon nagy érdeklődés

re számottartó szak elemzését emeltünk ki.

10. 1. Orvos szak

Az orvostanhallgatók mobil hallgatói csoport, a külföldi munkavállalás gyakran szerepel terve

ik között – az orvos elvándorlás problémájával a SOPEMI 2007. kiadvány foglalkozott. És össze

foglalóan megállapítja, az OECD térségben az orvosok 18%-a keres más országban orvosi állást, 

ami megfelel a többi magasan képzett mobilitási hányadosának. Csak talán új a jelenség. Azt sem 

szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nem minden esetben végeznek orvosi munkát.12 A leendő or

vosok között inkább kivételnek számítanak azok, akik elvetik, vagy nem valószínűsítik a külföldi 

munkavállalást. Ezen a szakon a mobilitási kedv kevéssé intézményi sajátosság, sokkal inkább te

kinthetjük a szakmai utánpótlást jelentő egész generáció általános attitűdjének. A sokéves tanulmá

12  Azaz  az  ISCO  és  ISED  mutatóknak,  a  nemzetközi  szabvány  szerinti  végzettségnek  és  a  végzett 
tevékenységnek egybe kell esnie. Így pl. azok az orvosok, akik jóval többet keresnek a másik országban, de 
nem végeznek orvosi végzettséghez kötött tevékenységet, nem is tartoznak ehhez a kategóriához.
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nyok mielőbbi keresetre történő fordításának. Azzal értenek egyet, hogy „Mutatkozzon meg az élet

minőségemben is az, amire törekedtem.” Ehhez hasonló tapasztalható a pénzügyi területen is, ahol 

gyors karrier-felfutás példái találhatók. Tapasztalható, hogy a végzősök járványszerűen folyamodnak 

az angol nyelvű diploma kiegészítőhöz, ami kezükbe adja az útlevelet. 

A külföldi tanulmányokat illetően nagyobbak az orvostanhallgatók közti intézményi különbsé

gek. A hallgatók úgy gondolhatják, hogy a magyar orvosképzés nemzetközi híre kedvező külföldi 

munkalehetőségekkel párosulva nem teszi feltétlenül szükségessé a sikeres munkavállaláshoz a nem

zetközi tanulmányokat, ezért a külföldi tanulmányok talán inkább a kutatói munkához kapcsolód

nak ezen a szakterületen. A leghangsúlyosabban a Semmelweis Egyetem és a Debreceni Egyetem 

orvostanhallgatóinak körében jelennek meg külföldi tanulmányi tervek.

A diploma nemzetközi  értékével kapcsolatos ítéletekből kiderül,  hogy az orvosi  egyetemek 

mindegyikének hallgatói kifejezetten nagyra értékelik a saját intézményük nemzetközi rangját. Szinte 

nincsen olyan diák, aki másokhoz képest alacsonyabbnak látja a saját egyetemének képzését. A dip

loma nemzetközi értékének megítélése érdekes módon kevéssé kapcsolódik a külföldi tervekhez. 

10. 2. Műszaki informatikai szak

A műszaki informatika képzés is jól konvertálható külföldi munkavállalás esetén, ezzel az ide 

jelentkezők valószínűleg számolnak is. Szinte minden intézmény hallgatói tervezik a külföldi mun

kavállalást. Ilyen irányú tervekkel a Debreceni Egyetemen rendelkeznek a legtöbben, de a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) 

diákjainak is jelentős része, majd kétharmada dolgozna külföldön. 

A külföldi tanulmányi tervekben nagyobbak az intézmények közötti különbségek. E tekintet

ben egyértelműen a PPKE újonnan alakult Információs Technológiai Karának hallgatói a legnyitot

tabbak, emellett a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán is többen jelezték, hogy kipróbál

nák magukat a külföldi felsőoktatásban is. 

A diploma értékét tekintve a fenti két budapesti intézmény hallgatói nyilatkoztak legpozitívab

ban, míg a vidéki nagy tudományegyetemek által nyújtott képzések megítélésében vannak jelentős 

különbségek. Felerősödik a személyes képességek jelentősége. Ezek a vélemények azonban nem 

idéznek elő nagy különbségeket a hallgatók külföldi munkavállalási terveiben, inkább a tanulmá

nyokkal kapcsolatos tervek járnak együtt az intézmény megítélésével. A diploma nemzetközi értéké

re vonatkozó válaszokból úgy tűnik, hogy a műszaki informatikai képzések hallgatóinak többségét 

egyfajta „intézményi öntudat” jellemzi, ami értékelésükben saját képzésüket a többi felé emeli. 
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10.3. Gazdálkodás és menedzsment szak

A gazdasági karrierrel kapcsolatos elvárásokat jól mutatja, hogy a hallgatók többsége majdnem 

minden intézményben szívesen vállalkozna külföldi munkavállalásra. A legnagyobb arányban a Pé

csi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán nyilatkoznak így (itt a magyarral párhuzamo

san angol nyelvű képzés is zajlik), míg legkevésbé a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazda

ságtudományi Karán tanulók tervei között szerepel a külföldi munka. 

A külföldi tanulmányok kézzelfoghatóbb, közelibb terveket jelentenek, s a pécsi hallgatók itt is 

kimagaslóan a motiváltak. Hozzájuk a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karának 

hallgatói állnak közel, talán a jó egyetemközi kapcsolatok miatt is. A többi intézményben azonban 

csupán a hallgatók, mintegy negyede foglalkozik komolyabban e lehetőséggel, sőt a Berzsenyi Dáni

el Főiskolán csak minden tizedik megkérdezett hallgató szőtt külföldi tanulmányi terveket. Úgy tű

nik, hogy míg a külföldi tanulmányi tervek inkább a tudományegyetemek hallgatóit jellemzik, a kül

földi munkavállalás inkább a budapesti intézményekben jár a hallgatók fejében, itt is elsősorban a 

szép számmal található üzleti-kommunikációs (szak)főiskolák hallgatóira jellemző. 

Érdekes, hogy az intézmény nemzetközi presztízsét ugyan nagyra tartják a Budapesti Corvinus 

Egyetem hallgatói, ezt mégsem kívánják különösebben külföldi munkavállalással kamatoztatni. Még 

kevésbé kívánnak külföldre menni a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai 

karának hallgatói, annak ellenére, hogy hasonlóképpen büszkék a diplomájuk nemzetközi értékére. 

10.4. Álláslehetőség külföldön diplomával

A térbeli  mobilitás értelmezésekor alapvetően 4 elem,- a tőke az áru, a szolgáltatások és a 

munkaerő-, elmozdulásáról beszélünk. A tőkebefektetés elmozdulása globális kitekintésű szakembe

rek támogatásával megalapozott döntésen valósul meg. Ennek első szakaszában szükség van helyi, 

és nemzetközi elvárásoknak megfelelő munkaerőre. Ezt úgy oldják meg, hogy részben magukkal vi

szik az irányító managementet, és a helyi munkaerőt toborozzák. Vagy expatokat, korábban ott élt 

születetteket keresnek. A termelés megkezdésével megindul a kereskedelem és a szolgáltatás is. Ak

kor teljesülnek a szabad áramlás feltételei, ha ezek az elemek egymást kiegészítve, harmonizáltan 

zajlanak. Ha pl. a munkaerő korlátozottan mozoghat, mint a hazai eset mutatja, akkor részleges a 

szabad áramlás. 

A 12. ábra azt mutatja meg, hogy az egyes országokban, az ott foglalkoztatott felsőfokú vég

zettséggel rendelkezők arányában mennyi a külföldi (születésű) munkavállaló. Talán meglepő, de 

Svájc, Ausztrália, Új-Zéland, Írország és Kanada nagyságrendekkel jár elöl a külföldi szellemi és kul
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turális tőke alkalmazásában. Ez fontos adat a gazdaság és közösség nyitottságát illetően, de a külföl

dön boldogulni akaró felsőfokú képzésben részt vevők számára is. Érdekes és valószínűleg nem 

várt eredmény, hogy például Svájc mind a diplomások kiemelkedő bére, mind a külföldi diplomások 

fogadása terén a szűk élmezőnyhöz tartozik, és így joggal lehet kívánatos célországa a külföldre 

igyekvő diplomásoknak.

12. ábra

A felsőfokú végzettséggel rendelkező külföldi születésű munkavállalók aránya

az egyes országokban

Forrás: OECD Factbook 2006: Economic, Enviromental and Social Statistics 
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AZ INNOVÁCIÓ EURÓPAI TÉRBELI KÉPE

DR. RÉDEI MÁRIA1 

„(Az) … információs korszak sokkal nagyobb hatást gyakorol

majd az emberi társadalomra, mint az »erő« forradalma,

amely a gőzgép feltalálásával kezdődött.”

(Masuda,) 

Jelen tanulmány2 célja az, hogy megismertesse az innováció térbeli folyamatainak mérésére hasz

nált európai mérőszámok fogalmát, és ez alapján értékelje az egyes országok szerepét az innováció 

térbeli eloszlásában. Nemcsak a téma időszerű, de a 2003-ban megjelent adatok alapján első alkalom

mal ad áttekintést a tágabb értelemben vett európai térségre.

A rendelkezésre álló mutatókból az is kitűnik, hogy néhány adatnak még a gyűjtése is akadályt 

jelent, ami ezekben az országokban kijelöli a stratégiai teendőket is. Az innováció mérésére alkalma

zott 19 változó, valamint annak 6 alváltozója, négy csoportra osztható, mint:

• A rendelkezésre álló szellemi képességek, a humán erőforrás, (5 változó)

• A szellemi tőke felhasználása, alkalmazása, (4 változó) 

• Az emberi képességek átadása, megújitása, (3 változó)

• Az innováció beépülése a termelésbe. (7 változó)

Az alkalmazott mutatók az innováció útját írják le azzal, hogy a szellemi többlet létrejozásával, 

majd annak a termelésbe történő átadásával és folyamatos frissitésével foglalkoznak.3 

Az innováció, a technológia és/vagy a kibocsátott termékek lényeges megújítása, vagy a vállalaton belüli szer

vezeti és érdekeltségi viszonyok, vagy a termelési tényezőkön belüli lényeges átcsoportosítás, ami az üzletpolitika érzé

kelhető megváltozásában jelentkezik. Röviden az innováció megújulást jelent a vállalkozásban, amely mu

tatja  annak  belső  lehetőségeit  és  érzékenységét,  alkalmazkodó  képességét  a  piac  felé.  A  fenti 

értelemzésől kiindulva a következő összefüggéseket utalok:

• A fejlesztés elmélete és gyakorlata közötti kapcsolat – spin off, spill over 

• Humán erőforrás transzferáló szerepe, készség, képesség, a felhasználás kiemelt kérdése,

• Gazdaságos környezeti feltételekkel működik, ami megfelel a fenntartható fejlődésnek,

1 Egyetemi docens, ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet. E-mail: maryredei@ludens.elte.hu

2 Az adatok az EU Trendchart 2003. évi kiadásából származnak. www.cordis.lu

3 „… a technológia azzá lesz, amit a társadalamk csinálnak belőle” Jacques Santer, 1995.

1
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• A termelés és a szolgáltatás egyik kitörési pontja,

• A globális és a helyi gazdaság közvetítése meghatározó jelentőségű,

• Lehet vállalkozáson belülről, ún. in house, és piaci kényszer hatására induló.

• Terjedése összefügg a vállalkozás méretével, és a kapcsolati hálózattal – dualitás

Az áttekintés az egyes mutatószámokon keresztül halad. Meghatározza az értelmezést, majd az 

EU-15 átlaga körüli, ezt 20%-kal meghaladó és 20%-kal ettől elmaradó csoportokra osztja. Minden 

mutatónak térképi megjelenítése segíti annak megértését, hogy mely térségek mutatnak összefüggő, 

hasonló, avagy eltérő képet.

Az innováció töténelmileg kialakult alapokon épül, ezért a legtöbb mutató a Skandináv régió el

önyös helyzetét erősíti meg, a déli államok lemaradó szerepét és a modernizáció lehetősége mutatko

zik a perifériális elhelyezkedésű országok esetén. 

1. HUMÁN ERŐFORRÁSOK

1.1. Tudományos és műszaki végzettség 4

A mutató a tudományos és műszaki végzettségűek utánpótlását méri. Az egyes országokban 

megszerezhető végzettségek összehasonlítási  nehézségei miatt a mutató minden legalább egy éves 

akkreditált képzésre a PhD-ig értelmezve kiterjed. Az EU-15 átlaga 11,3 ezrelék, ami azt jelenti, hogy 

ezer 20–29 évesből átlagosan minden 88 –ik személy szerez műszaki végzettséget.

Az 1. ábrán az látható, hogy Magyarország része ugyan annak a nagy kiterjedésű „lefedettség

nek”, ami az EU átlag alatti értékére jellemző, de 5–6 szoros a műszaki végzettségűek közötti lemara

dásunk Finn, Ír és Franciaország, Nagy-Britanniához képest. A kontinens egészét tekintve a tudomá

nyos és műszaki végzettségűek közötti különbségek, akár tizszeresek is lehetnek. A kontinensen belül 

azt tapasztaljuk, hogy a végzettség megszerzése motiváció lehet arra, hogy másországba vándorolja

nak. A végzettség megszerzésének költsége jelentősen eltér, ami alapja lehet a tanulási célú migráció

nak.

4 Számláló: ide tartozik minden tudományos és műszaki felsőfokú szakképesítéssel és/vagy végzettséggel 
rendelkező, az alábbi területekről: élettudományok, fizikai tudományok, matematika és statisztika, 
számítástechnika, műszaki és mérnöki munka, termelés és feldolgozás, építészet és építőipar. Nevező: A 20 – 29 
év közötti lakosság.

2
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1.2. Felsőfokú képzettséggel
és/vagy végzettséggel rendelkező lakosság5

A felsőfokú végzettségűek, vagy ahogy a legtöbb anyagban nevezik a 3. szintű képesitést szer

zettek száma, általános mutató. Nincs leszűkítve tudományos és technikai területekre, mert az innová

ció alkalmazása számos területen, különösen a szolgáltatások területén, a képességek széles körétől 

5 Számláló: Azok száma, akik az adott korosztályban valamilyen felsőfokú képzettséggel és/vagy végzettséggel 
rendelkeznek. Nevező: A 25 – 64 év közötti lakosság.

3

1. ábra

Értelmezését lásd az 1.1. fejezetben

 sárga: EU átlag körüli, zöld: 20%-al az EU átlag felett, piros: 20%-al az EU átlag alatt, fehér: n. a.
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függ. Az oktatási szintek nemzetközi összehasonlítása azonban meglehetősen nehézkes a nemzeti ok

tatási rendszerek különbözősége miatt. A megfelelő végzettség megszerzésének eltérő követelményei 

miatt az országok közötti különbségeket ennek megfelelően óvatosan kell értelmezni.

Az EU-15 átlag, 21,5%, ami azt jelenti, hogy minden 5. munkaképeskorú BSc vagy MSc vég

zettséget szerzett.6 A Skandináv területek vezető szerepe nyilvánul meg és a területi szóródás mértéke 

azzal is kisebb, hogy a munkaképeskorúakra számítjuk. Az értelmezések korlátozottsága ellenére azt 

látjuk, hogy a skandináv régió olyan sokasággal rendelkezik, ahol jellemzően 16–20 évet töltenek el az 

intézményes oktatásban. Közép-Kelet-Európa lakosságának a lemaradása, a jelenlegi felsőfokú okta

tási boom ellenére, még jelentős.

6 Bsc bachelor szint a Bologna folyamattal összefüggésben 2–3 évig tartó az Msc master szint 5 éves képzést 
jelent. 

4

2. ábra

Értelmezését lásd az 1.2. fejezetben

 sárga: EU átlag körüli, zöld: 20%-al az EU átlag felett, piros: 20%-al az EU átlag alatt, fehér: n. a.
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1.3. Részvétel az életen áttartó tanulásban 7

A tudásvezérelt gazdaságban meghatározó a töretlen technológiai és technikai fejlődés, ami az 

alkalmazáshoz új jártassággal rendelkező munkaerőt igényel. A munkaerőnek az új technológiákhoz 

folyamatosan új készségeket kell elsajátítani, ami az életen áttartó tanulással valósul meg. Mindenféle 

tanulás értékes, mivel nemcsak szakmai ismereteket közöl, de felkészíti őket arra is, hogy hogyan sze

rezzenek új ismereteket, és fenntartja az ismeretek megújitása iránti igényüket. A „hogyan tanuljunk” 

kérdése később felhasználható újabb társadalmi és gazdasági előnyöket nyújtó feladatok megvalósítá

sához. 

7 Számláló: Részvétel bármilyen oktatásban vagy tanfolyamon a felmérést megelőző négy hétben. Az oktatás 
magába foglalja mind az adott személy munkájához kapcsolódó ismeretbővítést, mind a nyelvi és művészeti 
tanfolyamokat. Tartalmazza az alapképzést, továbbképzést, folyamatos képzést, vállalaton belüli képzést, 
inaskodást, munka közbeni tanulást, távoktatást és esti képzést. Nevező: A 25 – 64 év közötti lakosság.

5

3. ábra

Értelmezését lásd az 1.3. fejezetben

 sárga: EU átlag körüli, zöld: 20%-al az EU átlag felett, piros: 20%-al az EU átlag alatt, fehér: n. a.
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Az EU-15 átlag 8,4%, azaz minden 12. ember folyamatos képzésben vesz részt. Az látható, 

hogy az egységes képből, a skandináv és brit területek emelkednek ki, ahol nagy a megújulás kénysze

re. Az említett országokban, már minden 5. foglalkoztatott, élete során rendszeres oktatásban vesz 

részt.

1.4.  Közepes és magas szintű technológiát végzők aránya8

A közép- és fejlett technológiát alkalmazó szektorban dolgozók aránya azt mutatja, hogy a mek

kora a termelő gazdaságnak azon része, amely alkotó és feltaláló tevékenység révén, folyamatos inno

váción alapul. 

8 Számláló: Közép- és csúcstechnológiát használó vállalatoknál alkalmazásban állók száma. Idetartozó területek: 
vegyipar, gépgyártás, irodai felszerelések, elektromos felszerelések, telekommunikáció és ezek felszerelései, 
precíziós műszerek, személygépkocsik, légi és egyéb közlekedés. Nevező: A termelő és szolgáltató szektor 
összes alkalmazottja.

6

4. ábra

Értelmezését lásd az 1.4. fejezetben

 sárga: EU átlag körüli, zöld: 20%-al az EU átlag felett, piros: 20%-al az EU átlag alatt, fehér: n. a.
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Az EU 15 átlaga 7,41%, azaz minden 12. foglalkoztatott fejlett technológiával dolgozik. Az EU 

átlag feletti érték. Német és Csehországban jellemző. A térképen perifériálisan elhelyezkedő és a le

maradók között, két csoport alakitható ki, ami utal a piac központi részeitől távol elhelyezkedő orszá

gok kedvezőtlen, magas szállítási költségére. A másik a tudásvezérelt feldolgozóiparral rendelkező és a 

munkaintenziv régió országait mutatja.

1.5. A magas szintű szolgáltatásokban alkalmazottak9

A csúcstechnológiát alkalmazó szolgáltatások egyrészt közvetlenül a fogyasztókkal vannak kap

csolatban (pl. a pénzügyi, telekommunikáció), másrészt segítik a gazdaság összes szektorában innova

tív tevékenységet végző vállalatokat. Képesek növelni a gazdaság termelékenységét, és támogatják a 

fejlesztések, kutatási  eredmények mielőbbi  széles körű elterjedését,  különösképpen az információs 

technológián alapulókat. A magas szintű szolgáltatások gyorsan terjednek el, azonnali piaci visszajel

zést kapnak, ami ismét hatással van a fejlesztésre. 

Az EU-15 átlag 3,57%, ami azt jelenti, hogy a szolgáltatásban foglalkoztatottak kis része végez 

magas szintű szolgáltatói tevékenységet. A tevékenységek szerkezeti átlakulása a szolgáltatások na

gyobb arányú elterjedése azokban az országokban jellemző, ahol a gazdaságirányítás és az intézményi 

fejlettség is magas szintű. Igy a fejlett gazdaságú térségek mutatják a 4% körüli értéket. Svédország, és 

Portugália, Románia között ötszörös az eltérés.

Az emberi erőforrás fejlesztésre vonatkozó részeket azzal az összegzéssel zárhatjuk, hogy a hu

mán tőke, a versenyképeség gyors megvalósulásának az alapja. Minden ország igyekszik a szellemi 

erőforrásait megőrizni, a kereslet koncentrált jellegű. Ugyanakkor a képzettek döntési szabadsága kö

vetkeztében, ezeken a területeken fokozott a migrációs hajlandóság. A térbeli elmozdulással, maguk

kal viszik a fejlesztés eddig elért eredményeit, ezzel biztonságpoltikai problémákat is okoznak. 

A hazai stratégiának kiemelten a műszaki és természettudományos végzettségűekre kell a képzés 

hangsúlyát helyezni, és minden területen az ismeretek folyamatos megujítása, elvárásként fogalmazó

dik meg. Az oktatásnak a munkaerő piaci kereslettel és igényekkel összhangban lévő kibocsátásra kell 

törekedni. 

9 Számláló: A high-tech szolgáltatásokban alkalmazottak száma. Ide sorolandó a posta és telekommunikáció, az 
információs technológia, beleértve a szoftverfejlesztést, valamint a K+F. Nevező: A termelő és a szolgáltató 
szektor összes alkalmazottja.

7
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2. A TUDÁS ÁTADÁSA

A fejlesztéssel és kutatással elért eredmények gyors gyakorlatba kerülése, a képességek felhasz

nálása a cél. Ezt a célt a korszerű tudás átadásával érjük el. A tudásahajtotta gazdaság, a korábbi meg

fogalmazástól, a tudásalapú, éppen abban tér el, hogy alulról szerveződően, a gyakorlatból indulóan 

képzeli el a fejlesztő munkát. A gyakorlatból induló kezdeményezés arra is alkalmas, hogy eredményei 

mielöbb a termelésbe, szolgáltatásba, kerüljenek. Az üzleti élet, kutató fejlesztő tevékenysége jelenti 

ebben a fő motort. A fejlesztés eredményeit védetté kell tenni, ezzel válik lehetővé a más országok

ban történő alkalmazás. 

8

5. ábra

Értelmezését lásd az 1.5. fejezetben

 sárga: EU átlag körüli, zöld: 20%-al az EU átlag felett, piros: 20%-al az EU átlag alatt, fehér: n. a.
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2.1. Nem üzleti (magán) szektor K+F kiadásai 10

Az egyetemek és más felsőfokú oktatási intézmények kutatási és fejlesztési tevékenysége mellett, 

napjainkban a magánszektor kutató és fejlesztő tevékenysége is képes olyan teljesítményre, amely az 

innováció számára meghatározott képzett kutató gárdát, új műszerezettséget és prototípusokat piacra 

viszi. 

Az EU-15 átlag  0,69% a GDP-ből,  ami  közel  annyi,  mint  a központilag  rendelkezésre álló 

összeg. A mutató értékelését befolyásolja az a tény, hogy egyes skandináv országokban a katonai jelle

gű fejlesztő és kutatómunkát is a kormányzati támogatású kategóriába sorolják, ami torzitó hatást je

lent a többi országhoz képest. A kormányzati támogatású kutatási forrás, jellemzően a GDP félszáza

léka körül mozog. Az európai versenyképesség egyik célkitűzése az, hogy a GDP 3%-a legyen az 

irányadó mérték a K+F-re forditott teljes összeg tekintetében. Mindez egyuttal azt is jelenti, hogy a 

10 Számláló: Az összes K+F kiadás és az üzleti szektor K+F kiadásainak különbsége nemzeti valutában. Ide 
tartoznak a privát non-profit szektor K+F kiadásai is. Nevező: GDP nemzeti valutában.

9

6. ábra

Értelmezését lásd a 2.1. fejezetben

 sárga: EU átlag körüli, zöld: 20%-al az EU átlag felett, piros: 20%-al az EU átlag alatt, fehér: n. a.
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jövőben az üzleti szereplőktől várják el nagyobb hányadot, ez viszont megkérdőjelezi a központi irá

nyitás ráhatását. Az üzleti szereplők preferálása az adózáson keresztül történik, azaz a fejlesztésre for

ditott költségeket kedvezményezetten vehetik figyelembe. 

2.2. Az üzleti szféra K+F kiadásai 11

Ez a mutató a vállalatokon belül képződő K+F eredményeket próbálja mérni. Különösen fon

tos a nagyarányú szellemi tőkével és kapcsolattal rendelkező tudásbázisú szektorok szerepe (gyógy

szergyárak, vegyipar és az elektronika bizonyos területei), amelyek laboratóriumaiban kerül napvilágra 

a legtöbb új eredmény. Beszélünk házon belüli fejlesztés eredményeiről és külső erőforrás igénybevé

telével megvalósulóról. A vállalkozások mérete alapján az jelemző, hogy a nagy vállalatok önálló fej

lesztő tevékenységet végeznek és eredményeiket az egész világon történő forgalmazás reményében ta

lálmányként bejelentik. A kis vállalkozások tőke és foglalkoztatott hiányában, valamint bizonytalan 

piaci fellépés miatt, erre önállóan nem képesek. Igy sokszor nem is tudják olyan eredményesen végez

ni K+F munkájukat. 

Az EU-15 átlag 1,30%, ami a kormányzatival azonos mrétékű finanszirozást jelent. Az üzleti 

szféra, kutatásra és fejlesztésre forditott összegei ott magasak, ahol a termelés fejlettsége és az adózási 

rendszer erre együttesen kedvező klimát kinál. Európa központi fekvésű részei négyszer magasabb 

arányt képviselnek, mint a leszakadó országok.

2.2.1. EPO high-tech szabadalmi bejelentés 12

Ez a mutató kiegészíti a K+F kutatásokat, mivel nem csak szigorúan a vállalaton belüli labora

tóriumokban, kutatásra kijelőlt helyeken keletkező új találmányokat veszi figyelembe, hanem az egész 

vállalaton belül bárhol keletkezőket is. Egyes országokban a szabadalmi bejelentések száma oly ki

csiny, hogy gyakorlatilag nullához közelít, valamint eseti az évek során. Ezen országok esetében helye

sebb lenne egy hosszabb időszakra vonatkozó összesítő eredményt használni.

11 Számláló: A gazdasági szektor (termelés és szolgáltatás) összes K+F kiadása nemzeti valutában. Nevező: GDP 
nemzeti valutában.

12 Számláló: Az adott időpontig az Európai Szabadalmi Hivatalhoz (EPO/European Patent Office) beérkezett 
szabadalmi bejelentések száma. A szabadalmi bejelentések nemzeti és regionális megoszlása a feltaláló címe 
szerint van meghatározva. A high-tech szabadalmak közé tartoznak: számítástechnika, mikroorganizmusok, 
genetika, légi közlekedés, kommunikáció, félvezetők és lézer. Nevező: teljes lakosság.

10
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Az EU-15 átlag 31,6. A mutató térbeli alakulása a globalizációban betöltött szereppel van össze

függésben. Azok a vezető országok, ahol olyan transznacionális cégek telepedtek le, amelyek más or

szágba viszik a technológiájukat és ezért érdekeltek annak védettségét biztositani. Az országok közöt

ti eltérések erre is vonatkoznak. Svédország és Románia között ezerszeres a különbség! Egyuttal az is 

kirajzolódik, hogy a most csatlakozott vagy jelőlt országok hatalmas út előtt állnak és lemaradásukat 

még a kezdeti ilyen irányú gondolkodás jellemzi. Átlagosan minden 3. terméket védenek le, míg az 

ebben elmaradt országokban csak minden 3 ezredikre kerül sor. A fejlett gazdasággal rendelkező or

szágok számára az innovációval megvalósuló technológiai váltás, a know how és az anyagban megje

lenő innováció új lehetőséget teremt a modernizációra.

11

7. ábra

Értelmezését lásd a 2.2. fejezetben

 sárga: EU átlag körüli, zöld: 20%-al az EU átlag felett, piros: 20%-al az EU átlag alatt, fehér: n. a.
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2.2.2. USPTO high-tech szabadalmi bejelentések13 

Ez a mutató tulajdonképpen megegyezik a 2.3.1-es mutatóval, azzal a különbséggel, hogy ebben 

az európai feltalálok Egyesült Államokbeli szabadalmi bejelentési aktivitását mérik. Az EU 15 átlag 

31,6. Az amerikai védettséggel rendelkező termékek köre még nagyobb üzleti teret jelől ki. Itt a keleti 

és a nyugati gazdaság szinte kettéválik. Nyugaton minden 5. terméket a világpiacra szánnak, keletről 

ez csak minden ezredikkel fordulhat elő!

13 Számláló: Az adott időpontig az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatalhoz (USPTO) beérkezett 
szabadalmi bejelentések száma. A high-tech szabadalmak közé tartoznak: számítástechnika, 
mikroorganizmusok, genetika, légi közlekedés, kommunikáció, félvezetők és lézer. Nevező: a teljes lakosság.

12

8. ábra

Értelmezését lásd a 2.2.1. fejezetben

 sárga: EU átlag körüli, zöld: 20%-al az EU átlag felett, piros: 20%-al az EU átlag alatt, fehér: n. a.

http://trendchart.cordis.lu/scoreboard2003/html/indicators/indicators_2.3.1.html
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2.2.3. EPO szabadalmi bejelentések14

Ez a mutató lefedi az összes az Európai Szabadalmi Hivatalhoz érkező bejelentést, kiegészítve a 

high-tech szabadalmakkal. Az EU-15 átlag 161,1. A szabadalmi bejelentések jelentéktelen mértékben 

fordulnak elő a most csatlakozó régió országiaban. A felismerés és a késztetés elmaradása szerepet 

játszik abban, hogy a hazai termékstruktúra elsorvad és a globális gazdaság termékei kerülnek el a fo

gyasztókhoz. Európa versenyképessége, összehasonlítva az Amerikai Egyesült Államokéval és Japán

nal, a tekintetben is lemarad, hogy kisebb a lakosságra vetitett találmányi bejelentések száma.

14 Számláló: Az adott időpontig az Európai Szabadalmi Hivatalhoz (EPO) beérkezett szabadalmi bejelentések 
száma. A szabadalmi bejelentések nemzeti megoszlása a feltaláló címe szerint lesz meghatározva. Nevező: a 
teljes lakosság.

13

9. ábra

Értelmezését lásd a 2.2.2. fejezetben

 sárga: EU átlag körüli, zöld: 20%-al az EU átlag felett, piros: 20%-al az EU átlag alatt, fehér: n. a.
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2.2.4. USPTO szabadalmi bejegyzések15

Ez a mutató az összes szabadalmat tartalmazza és kiegészíti a 2.3.2-es mutatót. Az EU-15 átlag 

80,1 ami azt jelenti az amerikai bejegyzések ennek ötszörösét, a Japán bejegyzések négyszeresét mu

tatják. Az európai vállalkozók és feltalálók Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó szabadalmi beje

lentései alig érik el a felét annak, amit az amerikai vállakozók tesznek. Egy termék amerikai bejelenté

se nemcsak a műszaki megoldást tartalmazza, hanem az üzleti tervet, a marketing munkát, és utal 

arra, hogy mely piacok jöhetnek számításba. Ebben a részben szereplő mutatóként megjelenő szelle

mi tőke alkalmazása és felhasználása elmarad a világ versenyképességének összehasonlításában.

15 Számláló: Az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatalában bejegyzésre került szabadalmak száma. A 
bejegyzett szabadalmak országonként rendszerezve vannak, ha pedig a feltalálok több országot képviselnek, 
akkor ennek megfelelően vannak felosztva. Nevező: a teljes lakosság.

14

10. ábra

Értelmezését lásd a 2.2.3. fejezetben

 sárga: EU átlag körüli, zöld: 20%-al az EU átlag felett, piros: 20%-al az EU átlag alatt, fehér: n. a.
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3. A TUDÁS TERJESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA

3.1. Kis- és középesvállalkozások belső innovációja16

A mutató azt méri, hogy a termelő/szolgáltató kis- és középvállalkozások közül mennyi azok 

aránya, amelyek vállalaton belüli innovációval vezettek be bármilyen új, vagy jelentősen megújított 

terméket, vagy az előállításában az 1998–2000 közötti időszakban történt valamilyen innováción ala

16 Számláló: Az összes termelő/szolgáltató kis- és középvállalkozás belső innovációs tevékenységgel. Innovatív 
vállalkozások azok, amelyek valamilyen új terméket vezettek be, vagy valamilyen új eljárással állítottak elő vagy 
a) önmagukban vagy b) más vállalattal közösen. Nevező: A kis-és középvállalkozások száma. A foglalkoztatottak 
száma 20–249 fő.

15

11. ábra

Értelmezését lásd a 2.2.4. fejezetben

 sárga: EU átlag körüli, zöld: 20%-al az EU átlag felett, piros: 20%-al az EU átlag alatt, fehér: n. a.
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puló fejlesztés. A mutató azért szorítkozik a kis-és középvállalatokra, mert a nagyobb vállalatok szinte 

mindegyikére jellemző az innováció. Valamint a nemzetgazdasági stratégia ösztönző vagy korlátozó 

hatása a kis és közepes vállalkozásokban mérhető.

Az EU 15 átlag termelés/szolgáltatás 37,4/28,0%. Az átlag szerint a termelésben valamelyest 

magasabb az innováció terjesztése, mint a szolgáltatások területén. A balti elhelyezkedésű országok 

alacsony aránya azzal hozható összefüggésbe, hogy a privatizáció során az új tulajdonos a saját, nem 

biztos, hogy a modernebb technológiáját hozta magával, és került felhasználásra. Ezzel kedvezőbbé 

válik az anyaországban lévő technológia megújulása, sok esetben leírhatja adójából a technikait cserét, 

és a telepités új helyén ezzel elnapolja a megújulásra irányuló törekvéseket. A mutatók sorrendjében 

itt találkozunk elöször azzal, hogy hiányos az adatok gyüjtése. Látható, hogy akár tízszeres eltérés is 

mutatkozik, pl. Finnország és Lengyelország.

16

12. ábra

Értelmezését lásd a 3.1. fejezetben

 sárga: EU átlag körüli, zöld: 20%-al az EU átlag felett, piros: 20%-al az EU átlag alatt, fehér: n. a.
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3.2. Kis- és középvállalatok közötti innovációs együttműködés17

Ez a mutató azt méri, hogy a kis-és közepes vállalatok között mennyire jellemző az innovációs 

együttműködés, a gazdaság szereplői között a hálózati jellegű müködés. Bonyolultabb fejlesztések, kü

lönösen az információ-technológia területén, szükségessé teszik a több forrásból származó informá

ciók és tudás alkalmazását. A mutató, a vállalatok, valamint vállalatok és kutató intézmények közötti 

kapcsolatokat is figyelembe veszi.

Az EU 15 átlag termelés/szolgáltatás 9,4/7,1%. A vonatkozó adatok gyüjtése hiányos. Azt mu

tatja az átlag, hogy a termelési együttmüködés nagyobb arányú, mint a szolgáltatási jellegű. Látható, 

hogy az ún. Észak–Dél különbözősége ezzel a  mutatóval is  megközelithető. Megfigyelhető, hogy 

azok az országok, amelyek alacsonyabb fejlettségű gazdasággal, de nagyarányú turizmussal rendelkez

nek, mint pl. Görögország, azok mennyire eltérő képet mutatnak. Ezen mutató értelemzése különö

sen körülményes a tekintetben, hogy mi sorolható a szolgáltatások területén innovációhoz. (Mosonyiné  

2004)

17 Számláló: Idetartoznak azok a termelő/szolgáltató kis- és középvállalatok, amelyek között bármilyen 
innovációt érintő szerződés létezett a felmérést megelőző három évben. Nevező: Az összes kis- és középvállalat.

17

13. ábra

Értelmezését lásd a 3.2. fejezetben

 sárga: EU átlag körüli, zöld: 20%-al az EU átlag felett, piros: 20%-al az EU átlag alatt, fehér: n. a.
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3.3. Innovációs kiadások18

A mutató azt vizsgálja, hogy a vállalatok összes kiadásaiban milyen arányt képviselnek az inno

vációs kiadások. Bizonyos mértékben ez a mutató nagyon közel áll a 2.2-es mutatóhoz (K+F kiadá

sok). A legjobb megoldás az lenne, ha ebből a mutatóból kimaradnának a közvetlen K+F költségek, 

és megejelennének az anyagban, know-how, licencvásárlási kiadások.

Az EU-15 átlaga, termelés/szolgáltatás 3,45/1,83%. A termelés kétszer akkora összeget fordit a ki

adások között arra, hogy új ismeretekkel és módszerekkel müködjön, mint a szolgáltatás. Svédország 

torony magasan vezet mindkét mutatóban. Kelet felé haladva a gazdaság ennek még az ötödével sem 

rendelkezik.

18 Számláló: Az az összeg, amelyet az összes termelő/szolgáltató vállalat innovációra költ. Az innovációs 
költségekbe beletartozik: vállalaton belüli K+F, külső K+F, gépek, berendezések vásárlása, amelyek egy 
fejlettebb termelést tesznek lehetővé, licencek és szabadalmak megvétele, képzés és marketing. Nevező: A 
termelő/szolgáltató vállalatok (10 fő felettiek) összes kiadásai.

18

14. ábra

Értelmezését lásd a 3.3. fejezetben

 sárga: EU átlag körüli, zöld: 20%-al az EU átlag felett, piros: 20%-al az EU átlag alatt, fehér: n. a.
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4. AZ INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁSA ÉS A PIAC19

Az innováció végcélja az, hogy a keletkezett szellemi érték beépüljön a termelésbe, a termékbe. 

Ennek megvalósítása termelésmódosítást kíván, ami forrás igényes. A fejlesztés várható eredménye itt 

már piackutatással, üzleti tervvel együtt kerül értékelésre. Kiemelten magas a rizikó vállalás az újon

nan piacra kerülő high-tech termékek esetén. A mutatóknak ebben a csoportjában éles és igen nagy 

eltérések irhatók le, ami a fejlett piaci és világ gazdaságbeli szerepére utal. 

19 Számláló: A high-tech befektetések a következő területeket érintik: számítógéppel kapcsolatos területek, 
elektronika, biotechnológia, gyógyszer, ipari automatika, pénzügyi szolgáltatások. Nevező: Kockázati tőke, amely 
magvető pénzre és a megvalósitás fedezetét jelentő egyéb forrásokra alapul.

19

15. ábra

Értelmezését lásd a 4.1. fejezetben

 sárga: EU átlag körüli, zöld: 20%-al az EU átlag felett, piros: 20%-al az EU átlag alatt, fehér: n. a.
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4.1. A high-tech kockázati tőkebefektetések aránya

Az innováció terjedésének egyik legnagyobb akadálya a forrásszerzés. Ez a mutató arra utal, 

hogy miként alakul a magán tőke beépülése a finanszirozás folyamatába. A megvalósitáshoz felhasz

nálható tőke ennél ugyan magasabb, mert a bankok, és más források is rendelkezésre állnak. A legna

gyobb hátrány, hogy számtalan egyéb lehetőség áll az induló vállalkozás számára, amelyeket ez a mu

tató  nem fed le,  például  felvetődik  a  külföldön  történő tőkebefektetés.  Az EU 15  átlag  45,4%,. 

Magyaroszágon 1,6% a high tech tőke befektetése, addig ennek hetvenszerese Franciaországban, ahol 

a tudományparkok, a techno-poliszok jelennek meg a helyi gazdaságban.

20

16. ábra

Értelmezését lásd a 4.2. fejezetben

 sárga: EU átlag körüli, zöld: 20%-al az EU átlag felett, piros: 20%-al az EU átlag alatt, fehér: n. a.
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4.2. A kockázati tőkebefektetések aránya a GDP-hez viszonyítva20

Az alakuló vállalatokba történő kockázati tőkebefektetések mennyisége jól mutatja az új vállal

kozások létrehozásának dinamizmusát. Az EU-15 átlag 0,037%. A térkép megerősíti az un. Kék ba

nán gazdasági  vonalat,  ami a dinamikus francia és német gazdaságtól elválasztja  Közép-Európát. 

Nagy-Britannia és a Skandináv gazdaságra jellemző az alakuló cégekbe a magas kockázati tőkebefek

tetés, az üzlet sikerébe vetett hit és tőke.

4.2.1. A piacon újnak számító termékek értékesítése21

A mutató az új vagy jelentős újításon átesett termékekből származó árbevétel arányát méri az 

összes árbevételhez viszonyítva. A lényeg az, hogy az adott termék a cég számára új legyen, ami ezzel 

bizonyos mértékű innovációt is feltételez. A fő hátránya, hogy nem egyértelmű az, hogy mi is számít 

a piacon újnak. Kisebb vagy fejlődő országok vállalatainál előfordulhat, hogy az innováció olyan ter

mékeket is tartalmaz, amelyeket már más piacokon bevezettek, de a hazai piacon történő bevezetés, a 

helyi szabvány előírásainak megfelelően valamilyen módosítás kívánt. Mint azt az átlagból látható, a 

termelés nagyobb arányban használ új terméket, mint a szolgáltatás. A termelés alkalmazkodási kény

szere nagyobb, mint a helyhez kötött szolgáltatásé. Erre vonatkozóan az országok jelentős része még 

nem is rendelkezik adattal. A mutató alakulásában a déli, korábban csatlakozott országok mutatnak 

kiemelkedő értéket. Az EU-15 átlag termelés/szolgáltatás 10,5/7,4%.

20 Számláló: A meghatározás szerint a tőkebefektetés a vállalat befektetési célú saját tőke emelése. A 
management vásárlásai valamint már kibocsátott részvények vásárlásai nem tartoznak ide. Két területre történő 
befektetés tartozik ide: az egyik a vállalat alapítását megelőző kutatásba, vagy valamilyen új elgondolás 
kipróbálásába, fejlesztésébe történő befektetés, a másik forgalmazott termék fejlesztésébe, termelésébe, 
marketingjébe és értékesítésébe történő befektetés. A lényeg, hogy e vállalatok vagy a megalakulás szakaszában, 
vagy röviddel megalakulásuk után vannak, de termékeiket még nem hozták forgalomba. Nevező: GDP nemzeti 
valutában.

21 Számláló: Új vagy jelentős újításon átesett termékekből származó összes bevétel. Nevező: 10 főnél többet 
foglalkoztató termelő/szolgáltató vállalatok árbevétele. 
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4.2.2. A vállalatok új piacokon történő eladásai
(a feldolgozóipari és a szolgáltatási éves árbevétel alapján)22

A mutató értéke a cég piaci kiterjesztését mutatja. A felmérések azt mutatták, hogy a termelő 

vállalatok esetében, átlagosan a bevétel 31%-a származott a vállalat számára új termékek értékesítésé

ből, míg azon termékek, amelyek nem csak a vállalat számára volt új, hanem a piac számára is, az 

összes bevételnek csak 7%-át adták. Az EU 15 átlag termelés/szolgáltatás 28,6/18,8%. A termelés 

kétszer annyai új termékkel rendelekzik, mint a szolgáltatásokban található.

22 Számláló: A vállalat számára új vagy jelentős újításon átesett, de a piac számára már nem új termékekből 
származó összes bevétel. Nevező: 10 főnél többet foglalkoztató termelő/szolgáltató vállalatok árbevétele.

22

17. ábra

Értelmezését lásd a 4.2.1. fejezetben

 sárga: EU átlag körüli, zöld: 20%-al az EU átlag felett, piros: 20%-al az EU átlag alatt, fehér: n. a.
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4.3. Internet hozzáférés/használat

Ez egy összetett mutató, amely a következő két mutató átlagát használja fel; 

• az otthoni Internet hozzáférés az összes háztartás százalékában,

• saját web oldallal rendelkező kis- és középvállalatok aránya az összes KKV-ből

A változó arra utal az üzleti életben átlagosan majd minden 100. cég olyan, hogy kapcsolati le

hetősége van a globális világgal és a helyi gazdasággal. A Közép-európai régió topológiai értelemű pe

rifériális elhelyezkedése, a virtuális világban is hasonlókat mutat. A mutató értelmezése további kéte

lyeket vet fel abban az esetben, ha a munkavégzés vagy a cég székhelye azonos a lakóhellyel és az 

adott kiépítés mekkora használatot jelent. Az EU-15 átlag 0,7%,

23

18. ábra

Értelmezését lásd a 4.2.2. fejezetben

 sárga: EU átlag körüli, zöld: 20%-al az EU átlag felett, piros: 20%-al az EU átlag alatt, fehér: n. a.
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4.4. ICT Információtechnológia kiadások (a GDP százalékában)23

Különösen fontos mutató, mert az információ-technológiára fordított kiadások nemcsak a je

lenlegi, de a későbbi termelékenységet is javítják. Egy információ-technológiára vonatkozó mutató, 

könnyen érzékelhetővé teszi a tudásvezérelte gazdaságok innovációját, főleg ezen eszközök, szolgálta

tások és szoftverek terjedése révén. A mutató egyik hátránya, hogy a magánforrásból származó ada

tok kevésbé megbízhatóak. Egy másik hátránya, hogy egyes kiadások végső fogyasztást jelentenek, 

amelynek már kevés köze van az innovációhoz. A legjobb megoldás az lenne, ha a beruházásokról 

lenne adat, nem pedig a kiadásokról.

23 Számláló: Az információs és kommunikációs technológiára fordított kiadások összessége. Idetartoznak: irodai 
berendezések, adatfeldolgozó, és továbbító berendezések, telekommunikációs eszközök, valamint a 
kapcsolódó szoftverek és telekom szolgáltatások. Nevező: GDP nemzeti valutában, vásárlóerő paritáson mérve. 
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19. ábra

Értelmezését lásd a 4.3. fejezetben

 sárga: EU átlag körüli, zöld: 20%-al az EU átlag felett, piros: 20%-al az EU átlag alatt, fehér: n. a.
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Az EU-15 átlag 7%. A felfutó gazdaságokban jelentkező új igények, a tágyi kultura terjedése tü

nik ki a térképről. Ebben az esetben a hagyományosan hatékony termelést mutató országok mellett, a 

Cseh, Magyar és Észtországi felfutás jellemző. A bevétel 7%-a kerül innovációt támogató kiadásra, 

ami egy jó aránynak tekinthető.

4.5. A magas technológiát jelentő feldolgozóipar hozzáadott értéke24

A fenti mutató alkalmas arra, hogy a feldolgozóipari termelés összetételi változását kövessük. A 

hozzáadott érték, a beépülő szellemi munka, a legjobb mérőeszköze a vállalatok termelési kibocsátá

sának. A munkaintenzívről a tudásintenzív gazdasága történő áttérés, a technológiai többlettel együtt

24 Számláló: Hozzáadott érték a következő öt high-tech iparágakban: gyógyszeripar, irodai berendezések, 
telekommunikáció és kapcsolódó felszerelések, műszerek és repülőipar. Nevező: A teljes termelő szektor által 
létrehozott hozzáadott érték nemzeti valutában.
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20. ábra

Értelmezését lásd a 4.4. fejezetben

 sárga: EU átlag körüli, zöld: 20%-al az EU átlag felett, piros: 20%-al az EU átlag alatt, fehér: n. a.
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járó szellemi hozzáadott értéket méri. A magas szellemi hányad egyben azt is jelenti, hogy stratégiai 

elmekre épül a termelés, ami nem helyzeődikát olyan gyorsan, hosszútávú fejlesztési politikával lehet 

számolni.

Az EU-15 átlag 14,1%. Írország és Finnország vezeti a legmagasabb hozzáadott értéket jelentő 

termelést. Itt a kibocsátás harmada magas szellemi érték beépülését jelzi. Mivel ezekben az országok

ban a feldolgozóiparban is nagyobb arányt képviselnek a magas technológiai szintet jelentő tevékeny

ségek, mint adatátviteli rendszerek, elektronikus gépipari berendezések.

26

21. ábra

Értelmezését lásd a 4.5. fejezetben

 sárga: EU átlag körüli, zöld: 20%-al az EU átlag felett, piros: 20%-al az EU átlag alatt, fehér: n. a.
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4.6. A kis- és középvállalatok volatilitási rátája25

Vállalatok (és munkahelyek) felgyorsult születésére és megszűnésére úgy tekintenek az Egyesült 

Államokban, mint fontos innovációt ösztönző elemre. Azzal,  hogy a kevésbé innovatív vállalatok 

megszűnnek,  és  helyükbe  sokkal  innovatívabb  vállalatok  lépnek,  hozzájárulnak  a  termelékenység 

gyorsabb növekedéséhez. Különösen a mai időkben, amikor az új technológiák elterjedéséhez nélkü

lözhetetlen az innováció, a magas volatilitási ráta a gazdaság jó alkalmazkodóképességéről tesz tanú

bizonyságot. Az alábbi átlag azt jelenti, hogy a termelésben átlagosan minden 7., a szolgáltatásban 

minden 6., vállalkozás egy éven belül megújul. Maga a rendelkezésre álló adatok térsége jelzi, hogy 

hol találhatók azok a régiók, ahol erény a gazdaság rugalmassága.

Az EU-15 átlag termelő /szolgáltató 12,7/16,6%

25 Számláló: A volatilitási ráta a vállalatok születési és a halálozási rátájának összege. Nem tartoznak ide a vállalati 
összeolvadások, felbomlások, felvásárlások vagy az átszervezések. Nevező: Termelő/szolgáltató kis- és 
középvállalatok száma.
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22. ábra

Értelmezését lásd a 4.6. fejezetben

 sárga: EU átlag körüli, zöld: 20%-al az EU átlag felett, piros: 20%-al az EU átlag alatt, fehér: n. a.
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Végezetül néhány térbeli terjedést akadályozó tényező:

• Forrás hiány, adózás, alacsony innovációs potenciál, új termék iránti igények elmaradása, 

• kicsi az alulról jövő üzleti kezdeményezés-knowledge driven/based 

• Lehet-e központilag ebben előrelépni vagy haygjuk az üzleti életre? 

• 3% K+F-re a GDP-ből, álom!

Alavetőnek látom a kulcskompetenciák fejlesztését, annak érdekében, hogy az igényeknek meg

felelő áramlások valósuljanak meg. Mint:

• anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció, 

• természettudományos alapismeretek, de mint a részetekből kiderül ez többnyire a termé

szettudományos gondolkodást jelenti,

• képezhetőség, a tudás transzferálhatósága, alkalmazkodó képesség a környezetből felszed

hető jártasság iránti tudatosság,

• új iránti fogékonyság és vállalkozói kezdeményezői képesség, 

• ICT felhasználói alkalmazása a nemzetközi elvárásoknak megfelelően, 

És a szellemi tőke felhasználás harmonizálását, személyes elégedettség  – kulturális tőke, aktív 

élet – társadalmi tőke, és foglalkoztatás – emberi tőke. 

5. ÖSSZEGZÉS

Megállapítható, hogy az innováció terjedésének statisztikai követésében hiányosságok vannak. 

Azzal, hogy a megfigyelési egységek egyes országok gyakorlatában bövülnek a 10 főnél kisebb megfi

gyelési egységgel, a valóságról megbízhatóbb képet kaphatunk. A hazai innováció mérésében is ezen 

mutatószámok alkalmazását javasoljuk. Kiemelendők azok a törekvések, amelyek a tevékenységek és 

szolgáltatások kutatási és fejlesztési munkáit kisérleti, rendszeres és alkalmazotti kategóriákkal kíván

ják megközelíteni, annak érdekében, hogy reálisabb képet kapjunk. Ebben a K+F-hez kedvezménye

ket nyujtó adózási elveknek is meghatározó szerepük van. A változók többsége vállalkozási szintre 

épül, ezzel megkérdőjelezi azt, hogy lehet-e az innováció terjedésében központi stratégiáról beszélni? 

Az innováció meghatározó szerepét az is bizonyítja, hogy az európai régiók átlagában mérve, a GDP 

alakulása az innovációval szoros (R=0,41) összefüggést mutat.
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ZSADÁNY – AZ ÉLNI AKARÓ FALU

ROZSNYAI KATALIN1

1. TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALOMFÖLDRAJZI ÁTTEKINTÉS

1.1 A rendszerváltásig tartó átalakulások vázlata

A ma alig 1800 lakosú Zsadány a Dél-alföldi régióban, Békés megye északi részén, a Gyulát 

Debrecennel összekötő országút és a román határ mentén fekszik. 

1 A Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktoriskolájának hallgatója volt 2003-2006 között. Főiskolai 
docens, TSF Egészségügyi Fakultás, Gyula.

1. ábra: Zsadány kistérségi helye

(Forrás: HISZI-MAP 2000)



Rozsnyai Katalin: Zsadány – az élni akaró falu
Modern Geográfia, 2007. 4. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/tarsadalomfoldrajz_altalaban/rozsnyai_2007_4.pdf

A község a Békés és Hajdú-Bihar megye területére kiterjedő, 700 km2-es Kis-Sárrét kistájon 

található, Komádi közelében, több kisebb település gyűrűjében. Korábban a szeghalmi, jelenleg a 

sarkadi kistérség része. 

A község központi részét két, egymással érintkező ellipszisszerű dombon kialakult alaprajzi 

egység alkotja. A centrumban található a templom, az alap- és központi funkciókat ellátó intézmé

nyek épületei (pl. az iskola, a polgármesteri hivatal és a mentőállomás). A főútvonal szorosan beépí

tett, a falusi házak jelentős részénél teleklábas letelepedés látható. A csatornák mentén lévő területe

ken mezőgazdasági termelést folytatnak.

A Sebes-Körös egykor kusza szövevényt alkotó sárréti vízi világában a néhány méterrel a vizek 

fölé emelkedő ármentes területek teremtették meg az ember megtelepülésének lehetőségeit. Az egy

kori vízi világ emlékei ma is élnek a táj különféle részeinek elnevezéseiben, egyben jelzik azok tele

pülésfejlődésre kifejtett morfológiai hatásait is. (pl. Tó-lápi legelő, Rókalyuk-hát).

A település lakói (néhány kutató feltevéseire támaszkodva) a hunok ősi szálláshelyét is ezen a 

tájon vélik felfedezni. 

A mai településről az első említés az istenítéletekről készített Váradi Regestrumban található, 

1219-ből. IV. Béla korában „Korhan-Stagnum Körös-Sadan”-ként szerepelt. Viszontagságos törté

2

2. ábra: Légifelvétel a községről

(Fotó: Boldog G.)
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nelme során számos földesura volt,  míg a török kiűzése után az Esterhazy család kezére került 

(KŐVÁRI E.P. 1999 a).

Elsősorban az egykor rajta áthaladó  Debrecen és Várad felé tartó utaknak köszönhette, hogy a 

mostoha körülmények között is képes volt a gyarapodásra. 1085 fős népessége a XIX. század elején 

az elnéptelenedett térségben jelentősnek számított. 

A Sebes-Körös szabályozása új területek megszerzését tette lehetővé a helyi népesség számára. 

A hasznosított területek azonban többnyire alacsony értékűek voltak, ezért csak átmeneti gazdasági 

fejlődést alapoztak meg (KÖTELES L. 1999). A zsadányi földek átlagosan 17–18 aranykorona értékű

ek voltak (MAKAI S. 1999).

Az első világháborút követő trianoni határoknak két jelentős következménye volt a település számára. 

Az egyik, hogy Zsadány „elszakadt” Nagyváradtól; attól a piaci-gazdasági központtól, amely addig éltet

te és a fölös népességének nagy részét is magához vonzotta. 

A másik következmény az, hogy az  „ország peremére” került  falvakban – így Zsadányban is – 

megszakadt a gazdasági élet addigi rendje. A paraszti birtok felaprózódott, többszáz fős töredékföl

des és nincstelen réteg alakult ki, amely nem talált kiutat a nehéz paraszti létből. A falu népessége 

„ott rekedt” és sokan máról-holnapra éltek. 

A nagybirtokok felosztása 1945-ben enyhített a földéhségen és némi esélyt teremtett az egészsé

gesebb birtokviszonyokra épülő gazdasági-társadalmi fejlődés számára. 718 szegényparaszt és ura

dalmi cseléd kapott földet, 3–10 katasztrális hold közötti nagyságokban (MAKAI S. 1999). Egy részük 

a faluhoz tartozó (egykor elpusztult középkori falvak helyén létrejött) Bölcsi, Fancsika központjá

ban épített házat. Így alakultak ki újabb, kis létszámú lakott területek a falu környékén, illetve von

záskörzetében. A falu népessége az első világháború időszakát leszámítva végig gyarapodott, külö

nösen látványosan 1920 és 1949 között (1233 fővel). 

Az 1950-es, majd az 1960-as években végrehajtott szövetkezesítés azonban szétzúzta ezt a helyi  

paraszti gazdasági és társadalmi struktúrát és gyökeresen új helyzetet teremtett. 

A termelőszövetkezeti mozgalom minden ellentmondása tetten érhető a falu „szocialista” fejlesz

tésében. A társadalmi csoportok elkülönülése szerint 1956-ig 3 termelőszövetkezet jött létre és 1 álla

mi gazdaságot is szerveztek. Az 1959 utáni erőszakos kollektivizálás során egyidőben 7 termelőszö

vetkezet is működött. Csak 1969-ben egyesült valamennyi a Magyar–Lengyel Barátság Termelőszö

vetkezet keretében (MAKAI S. 1999).

Az egyoldalú, ám egészében véve sikeres  mezőgazdasági modernizáció  létbiztonságot teremtett a 

földjén vergődő és a nincstelen népesség számára. Ugyanakkor a vállalkozó szellemű gazdagabb pa

raszti családokból sokan elhagyták a szülőföldjüket, hogy az alacsonyan fizetett bérmunkás-lét he

lyett a városokban, az  iparban  keressenek jobb életet. 1960-tól 10 év alatt több mint félezer fővel 

(624 fő) csökkent a lakónépesség (1960-ban még 3516, 1970-ben pedig már csak 2.892 fő volt).
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A szinte monokultúrás (gabona-kukorica-sertés) gazdálkodás nem teremtett igazi felemelkedé

si lehetőségeket.

Néhány válságos esztendő után felszámolták a sertéstartást és a kedvezőbb értékesítést bizto

sító nagyüzemi baromfitenyésztéssel próbálkoztak. A termelőszövetkezet megerősödésében fontos 

szerepe volt a 1980-as években központi támogatással végrehajtott komplex meliorációnak és a kor

szerű szakmai végzettséggel rendelkező mezőgazdasági szakemberek megjelenésének is. 

A település foglalkoztatási gondjainak megoldásában szerepet játszott az is, hogy Békéscsabán, 

Gyulán és a szomszédos Komádiban szaporodtak az alacsonyabb képzettségű munkaerőt foglal

koztató üzemek és vállalatok (Baromfifeldolgozó, Hűtőház, Húsüzem, Kötőipari Vállalat, stb.). A 

hajnali órákban szinte egymást érték a zsadányi munkásokat szállító „különjáratú” autóbuszok. A 

szervezett keretek közötti ingázás napi 90–120 km közlekedést és gyakran megfeszített 3 műszakos 

munkabeosztást is jelentett. 

Az eljáró munkások (200–250 fő) és a faluból növekvő számban középfokú és felsőoktatási 

intézményekben tanulók (60–80 középiskolás és 15–20 főiskolás-egyetemista) ugyanakkor új életlehe

tőségeket is találtak. Sokuk számára a városi környezet és a jobb munkalehetőségek erősebb vonzást 

jelentettek, mint a tradicionális falusi kötelékek. 

Az 1980-as évek második felében Mészáros Rezső által végzett térbeli mobilitási vizsgálatból 

levont következtetése – miszerint a magas elköltözési szándék egyfajta új igényt és az itteni szegé

nyes élettel szemben egyfajta negatív életérzést fejez ki – az elkövetkező években igazolást is nyert 

(MÉSZÁROS R. 1988).

1.2. A határmentiség szerepe a község életében

A nagy mértékű migráció alapvető oka az volt, hogy Zsadány a trianoni döntést követő évtize

dek alatt a román határ közelében lévő periférikus, halmozottan hátrányos helyzetű településsé vált. 

Önmagában a  határmentiség  pozitív és negatív következményekkel egyaránt járhat. Jelenthet a 

környező térségekkel való együttműködési lehetőséget, komoly fejlődési esélyt is. Ez a tendencia ta

pasztalható például Nyugat-Európa bizonyos részein. Hazánkban is a nyugati, osztrák–magyar ha

tártérségben kezdődtek el a pozitív változások. A határmenti regionális együttműködések megte

remtése a többi szomszédos országgal az Európai Unióba való „igazi integrációnk” egyik alapfelté

tele.

A határmenti térségek politikai-etnikai szempontú vizsgálata már a trianoni békeszerződések 

után elkezdődött. Ekkor már sokoldalúan kutatták a perifériaképződés problémakörét. Nagyobb mére

tű gazdasági-társadalmi vizsgálatok a nyolcvanas évek elejétől-derekától kezdődtek. Az Alföldi régió 
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határmenti területein folytatott átfogó kutatás során már a nyolcvanas évek elején szoros összefüg

gést találtak a határmentiség és a periféria jelleg között (TÓTH J. – CSATÁRI B. 1983).

Zsadány a korábbi Nagyváraddal szerves gazdasági együttműködéstől elszakítva, a keleti ro

mán határ mentén ténylegesen a „periféria perifériája” lett. Ezt a fogalmat a kutatók a centrum-periféria  

ellentétpár kapcsán, főként az alföldi nagytáj és Magyarország keleti határain fekvő területekre hasz

nálták. Így ez a probléma nem csak a dél-keleti országrészt érinti (ERDŐSI F.–TÓTH J. 1988).

Az általam választott település viszont halmozottan hátrányos helyzetű, mert a határmenti és alföldi 

peremhelyzete mellett megyehatár közelében, a megyei központoktól is távol fekszik. Ez az a hely, 

ahol perifériák találkoznak perifériákkal (HARDI T. 2000).

2. PILLANATFELVÉTEL A RENDSZERVÁLTÁSRÓL

Egy 1989 májusában szegedi népművelés szakos hallgatók által végzett falukutatás már kimu

tatta a  visszafordíthatatlannak tűnő gazdasági-társadalmi erózió  jelenségeit (Településkutató tábor, Zsa

dány, 1989). A kutatásban ekkor a hátrányos helyzetű északkelet-békési térség falvairól, Mezőgyán, 

Zsadány, Biharugra, Körösnagyharsány és Körösújfalu társadalmi-gazdasági viszonyairól készítettek 

beszámolókat. Az alábbiakban a zsadányi helyzetfelmérés néhány fontos eredményét közlöm.

A termelőszövetkezet meggyengült, az általa foglalkoztatottak létszáma gyorsan csökkent. A szövet

kezetből kivonuló vagy kiszoruló népesség néhány holdas „újgazda”-ként próbált magának új élet

esélyeket teremteni. Ennek azonban számtalan akadálya volt, részben az országos agrárpolitika hiá

nyosságai, részben pedig helyi tényezők. Nem működött tovább pl. a tsz darálója, ami sokak számá

ra lehetetlenné tette a nagyobb volumenű állattenyésztés megkezdését. Megszűnt a korábban garan

tált  felvásárlás  –  a  termelők  kiszolgáltatottá  váltak  az  alkalmi  felvásárlók  érdekérvényesítésével 

szemben. Az említett okok miatt a családi gazdálkodás a többség esetében inkább csak az önellátást, 

a túlélést szolgálta. 

A fokozatos elszegényedést tükrözte az is, hogy a „takarék”-ból felvett kölcsönök összege megha

ladta a korábbi értékeket. Az iparosok utánpótlás nélkül kiöregedtek, (pl. 1989-ben 6 lakatos és 2 

szerelő élt a faluban – a XIX. század elején még 263 iparos volt). Jelentős volt az infrastrukturális le

maradás  mértéke is. A megyeszékhely csak átszállással volt elérhető, Budapestre tömegközlekedési 

eszközökkel 2 napig tartott az út.

Hiányzott a vezetékes gáz és csak minden 4. házban volt ivóvíz. Két utca volt kikövezve – a 

többi nagyobb esőzés idején szinte járhatatlanná vált. Megszűnt a hentesbolt és a sütöde, ami az 

amúgy is szegényes ellátást szinte katasztrofálissá tette. (Az 1900-as évek elején még 52 kereskedő 

élt itt.)
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A kézi kapcsolású telefonközpont miatt nem tudták biztosítani az állandó orvosi ügyeletet. A 

községi intézmények egy része megszűnt, vagy kapacitását jelentősen csökkentette. Még a korábban 

jelentős gyülekezettel rendelkező református egyház is képesítés nélküli (!) lelkészt alkalmazott.

A vizsgálat elsődleges célja a közélet tanulmányozása volt. Erre vonatkozó legfontosabb meg

állapítása, hogy ez a község képtelen volt kinevelni saját vezető rétegét, hiányoztak a kiemelkedő helyi sze

mélyiségek. Az előrejelzés szerint amennyiben ez így folytatódik, a falu pusztulásra van ítélve. 

3. A RENDSZERVÁLTÁS HATÁSAI

3.1. Népesség- és településföldrajzi változások 

A rendszerváltás gyorsan átalakította az előző évtizedekben kialakult gazdasági és társadalmi 

viszonyokat – sok szempontból „visszarendeződött” az előző gazdasági-társadalmi helyzet(KÖTELES L. 

2000).

A termelőszövetkezet korábban felszámolta az addigi kultúrákat – a szőlő, zöldség és gyü

mölcstermesztést. Helyére a gépesített növénytermesztésen alapuló gazdálkodás lépett, ami egyre 

kevesebb dolgozót igényelt. Az idegenből érkezett vezetők érzéketlenek voltak a falusiak problémái 

iránt.  A szövetkezet  itt  nem adott  esélyt  arra,  hogy különféle  „melléküzemágak” létrehozásával 

munkahelyet és megélhetést teremtsen a helyieknek. Emiatt az aktív keresők 1/3 része máshová járt 

el dolgozni. Az ingázási távolság  a korábbiakhoz képest  megnőtt  és a célállomások száma is gyarapo

dott (pl. Gyula és Békéscsaba mellett Komádi és Budapest is jelentős férfimunkaerőt vont el). Ilyen 

körülmények között feleslegessé vált, sőt a közlekedést is nehezítette a külterületen lakás. Az élet

módváltozást, a lakó- és munkahelyfunkció szétválását is jelzi a lakosság központba települése. Ez a ten

dencia rendkívül erőteljes volt 1960 és 1990 között, de az azt követő 10 évben is csaknem a felére 

csökkent a külterületen élők aránya.
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1960 1990 2001

Összes népesség 3 516 1 993 1 832

Külterületen élők   825     91     49

% 23,5 % 4,6 % 2,7 %

1. táblázat: Külterületi népesség számának alakulása

(Forrás: KSH 1992, 2002)
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Az átalakulás kárvallottjai itt is a korábbi nincstelenek, akik elveszítették az addig biztos megél

hetést nyújtó „szocialista” nagyüzemben végzett munkájukat. Az egész térséget tartós gazdasági vál

ságba taszító változások következtek be. Ilyen volt a Szovjetunióba termelő gabona, hús, zöldség üze

mek csődbe jutása, a sarkadi cukorgyár, a Komádiban működött kenderfeldolgozó, a szeghalmi var

roda és tejüzem, stb. felszámolása. Ennek a folyamatnak az első áldozatai az addig bejáró munkás

csoportok voltak, akik „visszaszorultak” a faluba. Időközben átalakult a helyi termelőszövetkezet is, 

már csak a határ 33 %-át bérelte és csak néhány tucat embert foglalkoztatott.

Az 1945 utáni időszaktól a rendszerváltás kezdetéig (1949–1990) a népesség szinte a felére csökkent  

(50,7 %). A következő 8 évben további 100 fővel éltek kevesebben a faluban. 

Az ezredfordulót követően 1800 fő körüli stabilizációs tendencia volt tapasztalható, 2005-ben 

eddigi minimum értéket, 1762 főt regisztráltak. 

1949 és 1960 között még 500 fő fölött volt a természetes szaporulat (533). Ezután a népesség

szám változására vonatkozó adatok jelzik a csökkenő szaporulatot és az idősek magas aránya miatt 

is a jelentős halálozási számokat (1970–1979: 362; 1980–1989: 382). Az 1970-es években még volt 

kismértékű természetes szaporulat (6), az 1980-as években már kifejezetten negatív a tendencia (–

118). 

A rendszerváltást követően  javult a helyzet, hiszen a természetes szaporodás korábbi –12-es évi 

átlagértékét később már csak –4-es évi átlagértékek követték. 2003-ra pedig szinte azonos lett a szü

letések és halálozások száma (–1). Ez ugyan még nem jelenti a lakosság gyarapodását, de a korábbi 

évtizedekhez képest az előrelépések egyik jele. 
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Év Fő Év Fő

1802 1 085 1980 2 175

1830 1 252 1990 1 885

1870 1 961 1995 1 824

1900 2 566 1998 1 785

1910 2 693 1999 1 801

1920 2 481 2000 1 788

1930 3 248 2001 1 832

1941 3 479 2002 1 813

1949 3 714 2003 1 807

1960 3 516 2004 1 808

1970 2 892 2005 1 762

2. táblázat: A népességszám alakulása Zsadányban 1802–2005

(Forrás: Makai S. 1999, KSH 1981–2006)
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Összességében megállapítható, hogy a migráció a legjelentősebben 1950 és 1980 között okozta a 

népességszám csökkenését, a következő évtizedben a negatív természetes szaporodási adatok (ala

csony születés- és magasabb halálozási arányok) is árnyalták a képet. Az ezredfordulótól egy ki

egyenlítettebb, enyhén hullámzó, jobb szaporodási arányú stabilizációs helyzet majd újabb népes

ségszám csökkenés tapasztalható. 

Mivel az elvándorlók többsége a fiatalabb korosztályokból került ki, így Zsadány népességének 

korösszetétele sem alakult kedvezően. 

A rendszerváltás évében már 21 % fölötti lett az idősek aránya, ez az eredmény az országos át

lagnál is magasabb (pl. 1990-ben 2,5 %-kal). Az ezredforduló előtt már a Békés megyei átlagnak 

megfelelő és lényegesen több, mint más innovatívabb térségeké (pl. Fejér megye átlagánál 4,1 %-kal 

magasabb). 

2005-re a nyugdíjban részesülők aránya 34,2%-ra nőtt. Ekkor közgyógyellátást illetve rendsze

res szociális segélyt kapott a lakónépesség 18,9%-a (KSH 2005).
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1949–1960 1970–1979 1980–1989 2002 2003

Természetes szaporodás 533    6 –118 –7 –1

Élve születés 368 264 16 26

Halálozás 362 382 23 27

3. táblázat: Népességszaporodási adatok

(Forrás: KSH 1981–2004)

Év 0–14 éves (%) 15–59 éves (%) 60–x éves (%)

1970 24,8 57,2 18,0

1980 23,4 55,7 20,9

1990 21,4 57,1 21,5

1995 18,9 60,8 20,3

1998 18,7 60,9 20,4

1999 18,3 61,1 20,6

2000 18,9 60,8 20,3

2001 19,9 58,4 21,7

2002 19,2 59,3 21,5

2003 18,9 59,7 21,4

2004 18,6 59,7 21,7

4. táblázat: Zsadány népességének korcsoportok szerinti összetétele

(Forrás: KSH 2005)
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Az „elöregedő és elszegényedő társadalom” számszerűsíthető adatai tehát sajnos ezt a községet is jel

lemzik. 2004-re már az eddigi legrosszabb helyzet állt elő, hiszen a gyermekkorúak aránya jóval 20 

% alatti volt (18,6 %), az időseké pedig 22 %-hoz közelített (21,7 %). A 60 év feletti kategórián be

lül emelkedett a 80 évet betöltöttek aránya (3,4 %). A korosztály általános egészségi állapota alapján 

feltételezhető, hogy ők fokozott figyelmet és gondoskodást igényelnek.

A szellemi foglalkozásúak növekvő számát az iskoláztatás terén 1960 és 1990 közötti dinamikus fej

lődés is megalapozta. 1990-re csökkent az analfabéták aránya, de még így is jelentős maradt (3,2 %). 

A lakosság közel 40 %-a legalább 8 osztályt végzett, ez 24 %-kal magasabb, mint 1960-ban volt. Az 

érettségizettek aránya 20 %-hoz közelít ez a korábbiakhoz képest nagy előrelépést jelent (16,4 %-os 

a növekedés). 

Az aktív népesség 1990-es adatai relatíve még jobb eredményt tükröznek. A felsőfokú végzett

séggel rendelkezők aránya jobb volt, mint a megye községeinek átlaga (5,2%), de messze elmaradt a 

megyei összesített átlagtól (9,0 %) és a városiak átlagaitól (11,4 %). Ez az innovációs potenciál szempont
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1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

2,5 2,3 1,9 1,9 2,1 2,2 2,4 2,9 3,4

5. táblázat: 80 évet betöltött lakosok aránya Zsadányban 1990 és 2004 között

(Forrás: KSH 2005)

Iskolázottság szintje 1960 (%) 1990 (%)

Analfabéta   5,5   3,2

Valamilyen szintű elemi iskola 79,2 41,1

8 általános 13,3 37,3

Minimum középiskolai végzettség   2,0 18,4

6. táblázat: A népesség iskolai végzettségének változása

(Forrás: KSH 1962, 1992)

Év
8 osztály alatti 

(%)

8 osztály

(%)

Középfokú 

szakmunkás,

szakiskola (%)

Középiskola

(%)

Főiskola,

egyetem

(%)

1990 9,9 51,8 19,6 12,4   6,3

2001 1,9 32,5 31,3 23,1 11,2

7. táblázat: Az aktív népesség iskolai végzettségének megoszlása 1990-ben és 2001-ben

(Forrás: KSH 1992, 2002)
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jából kedvezőtlen. A 30 éves fejlődés tehát még a viharsarki átlaghoz való felzárkózást sem tette lehe

tővé.

A következő évtizedben az előrelépés egyértelműen kimutatható, hiszen 2001-re az aktív la

kosság körében közel 12 %-kal nőtt a minimum középfokú végzettséggel rendelkezők aránya (31,3 

%), 11 %-kal az érettségit szerzőké (23,1 %) és majdnem megduplázódott a felsőfokú végzettséggel 

dolgozók aránya is (11,2 %).

A faluban élők többsége ma is valamilyen fizikai munkát végez. Az elmúlt évtizedekben meg

változott a foglalkoztatási struktúra. Az 1960 és 1990 közötti 30 év során a rurális térségre általában do

minánsan jellemző mezőgazdasági szektor háttérbe szorulása tapasztalható (aránya 73,5 %-ról 23,6 

%-ra csökkent). A rendszerváltás után megfigyelhető a szekunder szektor előretörése (36,4 %) és a 

tercier szektor fejlődése. 

Az 1990-es években azonban sokan visszaszorultak a mezőgazdaságba és kisebb-nagyobb földtu

lajdonaikon kísérelték meg az élet újrakezdését. 2002-ben 4 egyéni vállalkozás, 422 őstermelő és 12 

családi gazdaság működött a faluban: 1–3 hektár közötti nagyságú 20; 3–5 hektár közötti 14; 5–10 

hektáros 38; 20 hektár feletti nagyságú 28 gazdaság volt.

A község aktív korú lakosságára napjainkban is rendkívüli terhek hárulnak. Az idősek viszonylag ma

gas aránya, a gyermekek, valamint a betegek ellátása és ápolása komoly kihívást jelentenek. Nehezíti 

a helyzetet az, hogy a faluban és környékén alig van munkalehetőség, így tartósan magas a munkanél

küliek aránya. 

Lassan a nagy mértékű munkanélküliség „természetes” részévé vált  az itt  élők életének.  A 

tényleges munkanélküliség a regisztrált kategóriánál vélhetően itt is magasabb és a dolgozók többsé

génél általános, maximum 65 évig tartó aktív foglalkoztatási munkaszakaszt figyelembe véve még 

kedvezőtlenebb az arány (pl. 2003-ban a regisztráltak körében 17,9 %). Ezek az értékek jelentősen 

rosszabbak a megyei és az országos átlagértékeknél is. 
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1999 2000 2001 2002 2003 2005

Regisztrált

munkanélküliek aránya
17,6 % 18,5 % 19,2 % 17,0 % 15,7 % 18,5%

8. táblázat: A regisztrált munkanélküliek aránya Zsadányban

a 15–74 éves népesség körében

(Forrás: KSH 2002,2006)
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3.2. Élet az Alföld peremén

Összegzés: A község térbeli helyzete, a történeti, politikai folyamatok hatásrendszere Trianon 

óta jelentősen csökkentették a falu életesélyét. Ország- és megyehatárhoz közeli perifériális hellyé 

vált. A mezőgazdaság, majd a teljes gazdasági rendszer átalakulása, a fejlettebb területek elszívó ha

tása miatti migrációs hullám, a rossz infrastrukturális feltételek mind csökkentették a felzárkózás 

esélyét. Nem csoda, hogy a rendszerváltás után meginduló tőkebefektetések is elkerülték ezt a térsé

get. 

Bár az iskolázottság terén önmagához képest komoly előrelépést tett a falu, az innovációs köz

pontokkal és vonzáskörzeteikkel továbbra sem tud versenyre kelni. Az elöregedő lakosság és a tar

tósan magas munkanélküliségi ráta a gazdasági mutatók további romlását és a szociális problémák 

fokozódását is jelentik. 

A bajok megállapítása mindig a segítségnyújtás első lépése. A különböző gazdasági mutatók 

alapján 2002-ben megállapított diagnózis súlyos, de fájóan reális. A gazdasági elemzés Zsadányt a 42 

leghátrányosabb helyzetű kistérségek körébe sorolta.
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3. ábra: A leghátrányosabb helyzetű kistérségek Magyarországon

(Forrás: afsz.hu/Népszabadság-grafika 2007) 
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3.3. Kiút keresése

Az előzőekből logikusan következne, hogy a faluban visszafordíthatatlanná vált a leépülés, az 

elnéptelenedés. Az 1990-es években azonban ez nem így történt. 

A válságjelenségek mellett tapasztalhatóak voltak egy  önmaga lehetőségeire ébredő helyi társadalom 

újat teremtő szándékának első eredményei is. Az önkormányzati rendszer nem csak rádöbbentette a 

település lakóit arra, hogy elsősorban önmagukra támaszkodhatnak, de némi esélyt is adott ahhoz, 

hogy a falu újrakezdje az életét. Főként az előző évtizedben kiemelkedett tanultabb csoportok is

merték fel, hogy személyes érdekeik egybeesnek a közösség érdekeivel. Kapcsolataiknak és felké

szültségüknek döntő szerepe volt a fejlődés új elemeinek megjelenésében, a térségi együttműködés 

elkezdésében. A környező önkormányzatokkal összefogva 1996-ban kiépült a vezetékes gázellátás. 

1997-ben a telefonhálózatot fejlesztették, üzemanyagtöltő állomás létesült, majd az egész kistérség

ben hiányzó mentőállomást hoztak létre és újra felállították a körzeti rendőrőrsöt (KŐVÁRY E. P. 

1999 b). 

Megőrizték a könyvtárat, a művelődési házat, az idősek klubját és biztosították a különféle or

vosi ellátási formák (gyermekgyógyász, fogorvos, nőgyógyász) működését. Új iskolaépülettel gazda

godott a falu. A lakosság egészségének megőrzését, oktatását-művelődését, kommunikációját és biztonságát szol

gáló alap- és központi funkciókat teremtettek Zsadány és vonzáskörzete számára. Talán ez is szerepet játszott 
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4. ábra: Az iskola új épületét 1999-ben adták át
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abban, hogy 1999-ben és 2001-ben szerényen növekedett a népességszám és 3 évig 1800 fő körül 

volt. 2005-ben sajnos újabb csökkenés következett be (1 762 fő).

A korábbihoz képest jelentősen javult a településfejlettségi mutatók egy része. Vezetékes ivóvízellátá

sú a lakások 97 %-a, 2005-re a távbeszélő fővonallal rendelkező ingatlanok aránya a korábbi 57%-

ról 33,8%-ra csökkent. Ennek fő oka a mobiltelefon térhódítása. Vezetékes gázt a háztartások felé

ben használnak. A burkolt (portalanított) utak aránya 32 %-ról lassan gyarapodik; ez még fejletlen 

infrastrukturális viszonyra utal, de előrelépés itt is tapasztalható. A gépkocsik száma 300-ra nőtt, de 

ezek közül csak 27 darabot vásároltak újonnan (KSH 2005). 

A „változások kovásza” az a mintegy 20–25 főből álló vállalkozói csoport és a terveikhez meg

nyert alkalmazotti-értelmiségi réteg. Felkészültségük lehetővé tenné, hogy élni tudjanak a különféle 

kormányzati fejlesztési programok lehetőségeivel. De mire lesz ez elég? 

Az örömteli pozitívumok ellenére ez a község olyan határmenti rurális térség, amelynek korábban 

is  említett  komplex hátrányai  nehezítik a hazai  középmezőnyökhöz való felzárkózását  is  (TÓTH J. 

1999).

Tóth József Magyarországról készített térszerkezeti modelljének térségi jellemzőit a bemuta

tott községi eredmények is jelzik. A lazább struktúrájú, kevés góccal (centrum-térséggel) rendelkező 

területen lévő, perifériás helyzetű község rossz infrastruktúrájával, a határ miatti „csonka”, főként 

belföldi kapcsolatrendszerével ma még nem vonzó a tőkebefektetők számára. Van ugyan egy kisebb 

innovatív csoportja, mely már eddig is szép sikereket ért el, de a falu Magyarországon belüli innovációs  

térbeli helyzete is kedvezőtlen (TÓTH J.–PAP N. 2002).

4. LEZÁRATLAN GONDOLATOK

Nyilvánvaló, hogy a térségnek (és ezen belül Zsadánynak) nincsenek meg azok a belső erőfor

rásai, amelyek lehetővé tennék az új gazdasági, fejlődési pályára való önálló áttérést, a társadalmi 

problémák gyökeres megoldását (KÖTELES L. 1999).

A világ átalakulása, az európai integráció ugyanakkor több területen is kedvezőbb feltételeket te

remtett a változásokhoz. 

Az Európai Unió vidékfejlesztési elveiből és támogatási rendszeréből is látható, hogy az új igé

nyekre és a sajátos természeti viszonyokra épülő növénytermesztési kultúrák (pl. ökogazdálkodás, 

erdősítés, fűszer- és gyógynövények termesztése) meg-, illetve visszahonosítása esélyt ad a mezőgaz

dasági struktúraváltásra. Hasonló a helyzet az állattenyésztéssel is. 

13



Rozsnyai Katalin: Zsadány – az élni akaró falu
Modern Geográfia, 2007. 4. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/tarsadalomfoldrajz_altalaban/rozsnyai_2007_4.pdf

Az olcsó munkaerő, a vállalkozókat segítő különféle kedvezmények, az elnyerhető támogatá

sok bősége, a viszonylag épen maradt természetes környezet, a hévízkutak, a tavak világa számtalan 

esélyt ad a jövőt formáló befektetések számára – Zsadányban is.

Új esélyeket teremthet Románia Európai Uniós csatlakozása után a Nagyváraddal és vonzás

körzetével újraszervezhető piaci-gazdasági kapcsolatrendszer. A regionális kooperáció Zsadánynak is komoly 

fejlesztő tényezője lehet. „Kelet másik nemzetközi regionális kapcsolatrendszere a magyar–román 

határ mentén, az Alföld térségében van formálódóban” (TÓTH J. 2002, p.270.).

Az utóbbi gondolatok szellemében fogant számos olyan helyi, kistérségi és határmenti kezde

ményezés, amelyek ezeknek a zsáktelepülésekké nyilvánított  falvaknak egy régi-új perspektívát,  a 

Nagyváradi centrumhoz történő gazdasági „visszakapcsolódást” kívánták megalapozni.

A (különféle elnevezésekkel) országosan is elsőként megszervezett kistérségi együttműködés 

az Európai Uniós csatlakozás előtt és azt követően szinte teljeskörűen feltárta a társadalmi-gazdasá

gi megújulás közös belső erőforrásait.

Felsorolásképpen mutatom be a néhány jelentősebb program-tervezetet2:

1998. Az Észak-Békési Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás közös települési környezet

védelmi programja.

2001. Észak-Békési kistérség ökoturisztikai programja.

2002. Észak-Békési kistérség gazdaságfejlesztő programja I–II.

2002. Északkelet  Békési  Kistérség idegenforgalmi és turisztikai operatív programja (közös 

határmenti fejlesztési program Nagyszalonta kistérséggel).

2003.  Komplex településfejlesztési akcióterv.

2003. Békés-Bihar kistérség felzárkóztatási, fejlesztési operatív programja.

2004. Észak-Békési kistérség lovas turisztikai fejlesztésének megvalósíthatósági tanulmánya.

2004. Vállalkozáserősítő program. A vállalkozások közötti együttműködési formák-támogatá

sa.

2005. Sarkadi kistérség szerkezet- átalakítási program. Interreg III.A/Phare CBC pályázatok

Zsadányi üzleti park, inkubátorház, logisztikai központ.

Zsadányi biomassza erőmű ás biodízel üzem.

A többnyire jól képzett pályázó cégekkel közösen elkészített fejlesztési programok lényegében 

a legfontosabb fejlesztési lehetőségeket feltárták. Kezdeményezői lehettek volna az agrártérségekben szük
2(Zsadány Polgármesteri Hivatal Irattár 2007)
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séges szerkezetváltásnak,  a szövetkezeti  formák létrehozásával  történő társadalmi-gazdasági  újjá

szerveződésnek, az ökogazdálkodás meghonosításának, a falusi turizmus megszervezésének, a ter

málvíz és a kiváló ivóvíz hasznosításának.

A közlekedési infrastruktúra Nagyvárad irányába történő helyreállítása esélyt adott volna az egykori pi

aci kapcsolatok újraépítésére, ami a válságkezelés fontos tényezője lehetett volna.

A falu (és a térség) felkészült az európai integrációra – de a különféle minisztériumok és a gaz

daságpolitika irányítói annál kevésbé. A hazai fejlesztéspolitikák csak elméletileg ismerték fel a ha

tármenti térségek gazdasági reintegrációjának fontosságát és nem preferálták azokat. Az általános 

pályázati rendszerben ezek a sokszorosan hátrányos helyzetű térségek rendre alulmaradtak. Egyesek 

szerint a zsadányiak a szakmailag színvonalas pályázatokat sem tudták megfelelően menedzselni, a 

sikerhez elsősorban a megfelelő lobbizás hiányzott. Fejlesztő terve cégekkel közösen elkészített fej

lesztési programok lényegében a  legfontosabb fejlesztési lehetőségeket feltárták.  Kezdeményezői lehettek 

volna az agrártérségekben szükséges szerkezetváltásnak, a szövetkezeti formák létrehozásával törté

nő társadalmi-gazdasági újjászerveződésnek, az ökogazdálkodás meghonosításának, a falusi turiz

mus megszervezésének, a termálvíz és a kiváló ivóvíz hasznosításának.

A közlekedési infrastruktúra Nagyvárad irányába történő helyreállítása esélyt adott volna az egykori pi

aci kapcsolatok újraépítésére, ami a válságkezelés fontos tényezője lehetett volna.

A falu (és a térség) felkészült az európai integrációra – de a különféle minisztériumok és a gaz

daságpolitika irányítói annál kevésbé. A hazai fejlesztéspolitikák csak elméletileg ismerték fel a ha

tármenti térségek gazdasági reintegrációjának fontosságát és nem preferálták azokat. Az általános 

pályázati rendszerben ezek a sokszorosan hátrányos helyzetű térségek rendre alulmaradtak. Egyesek 

szerint a zsadányiak a szakmailag színvonalas pályázatokat sem tudták megfelelően menedzselni, a 

sikerhez elsősorban a megfelelő lobbizás hiányzott. Fejlesztő terve cégekkel közösen elkészített fej

lesztési programok lényegében a  legfontosabb fejlesztési lehetőségeket feltárták.  Kezdeményezői lehettek 

volna az agrártérségekben szükséges szerkezetváltásnak, a szövetkezeti formák létrehozásával törté

nő társadalmi-gazdasági újjászerveződésnek, az ökogazdálkodás meghonosításának, a falusi turiz

mus megszervezésének, a termálvíz és a kiváló ivóvíz hasznosításának.

Jó példa erre a Vésztő–Körösnagyharsány–Nagyvárad vasútvonal és közúti átkelő, amely az 

érintett térség szinte valamennyi fejlesztési pályázatában kiemelt fontosságú volt. Ezt az „országban 

gondolkodó” döntéshozók megszüntetésre ítélték, jelenleg sztrájkot is felvállaló harc folyik a meg

mentéséért. Eközben a határ román oldalán hatalmas arányú fejlesztés zajlik, amelyet vágyódva néz

hetnek a Zsadányban élők.

A faluban folyamatos pályázások legjelentősebb eredménye egy iskola bővítése és felújítása 

volt, 22 millió forintért. Emellett  idősek otthonát hozták létre 22 fő számára. A határ másik oldalán 

sokkal dinamikusabb fejlesztés indult. Zsadány testvértelepülése, a romániai Bardóc például 2006-

ban első nyertes képzett pályázó cégekkel közösen elkészített fejlesztési programok lényegében a 
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legfontosabb fejlesztési lehetőségeket feltárták. Kezdeményezői lehettek volna az agrártérségekben szüksé

ges szerkezetváltásnak, a szövetkezeti formák létrehozásával történő társadalmi-gazdasági újjászer

veződésnek, az ökogazdálkodás meghonosításának, a falusi turizmus megszervezésének, a termálvíz 

és a kiváló ivóvíz hasznosításának.

A közlekedési infrastruktúra Nagyvárad irányába történő helyreállítása esélyt adott volna az egykori pi

aci kapcsolatok újraépítésére, ami a válságkezelés fontos tényezője lehetett volna.

A falu (és a térség) felkészült az európai integrációra – de a különféle minisztériumok és a gaz

daságpolitika irányítói annál kevésbé. A hazai fejlesztéspolitikák csak elméletileg ismerték fel a ha

tármenti térségek gazdasági reintegrációjának fontosságát és nem preferálták azokat. Az általános 

pályázati rendszerben ezek a sokszorosan hátrányos helyzetű térségek rendre alulmaradtak. Egyesek 

szerint a zsadányiak a szakmailag színvonalas pályázatokat sem tudták megfelelően menedzselni, a 

sikerhez elsősorban a megfelelő lobbizás hiányzott. Fejlesztő terveiket valószínűleg nem látta egyet

len olyan döntéshozó fórum sem, amely térségben és nemzetben gondolkodna.

Jó példa erre a Vésztő–Körösnagyharsány–Nagyvárad vasútvonal és közúti átkelő, amely az 

érintett térség szinte valamennyi fejlesztési pályázatában kiemelt fontosságú volt. Ezt az „országban 

gondolkodó” döntéshozók megszüntetésre ítélték, jelenleg sztrájkot is felvállaló harc folyik a meg

mentéséért. Eközben a határ román oldalán hatalmas arányú fejlesztés zajlik, amelyet vágyódva néz

hetnek a Zsadányban élők.

A faluban folyamatos pályázások legjelentősebb eredménye egy iskola bővítése és felújítása 

volt, 22 millió forintért. Emellett  idősek otthonát hozták létre 22 fő számára. A határ másik oldalán 

sokkal dinamikusabb fejlesztés indult. Zsadány testvértelepülése, a romániai Bardóc például 2006-

ban első nyertes  pályázatával 2,5 millió eurót kapott.

Időközben  a falu népességének helyzete tovább romlott.  A 660 fős munkaképes korú lakosságból 

2004-re tartós munkanélkülivé lett 250 fő, míg télen 320-an, azaz csaknem 50%-kuk. Nagy remé

nyeket fűztek a 2002-ben 10 település és 12 más tag által létrehozott Körösök Völgye Naturpark ki

emelt közhasznú társaság létrehozásához – ám egyelőre még ott is csak pályázatok készültek. 

Vizsgálódásom arról győzött meg, hogy az új szemléletnek, a globális és lokális érdekek összeegyez

tetésének képessége ma jobban jelen van az érintett térségek társadalmában, mint a sorsukat intézők 

körében.

Félő, hogy a sorozatos kudarcok felőrlik a helyi közösségek kezdeményező csoportjait és újra 

megerősödik a korábbi paraszti társadalomban jellemző egyéni reagálásokra kódolt gondolkodás és 

cselekvés.
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ZÁRSZÓ

A kormányzat a napokban indította el „Nem mondunk le senkiről” elnevezésű programját, 

amely a leghátrányosabb kistérségek (köztük a Zsadányt is magába foglaló sarkadi) fejlesztésének tá

mogatására a 2013-ig tartó időszakra több mint 130 milliárd forintot különítettek el.

Újdonság, hogy az elnyert pénz szétosztásáról a kistérségek önkormányzatai maguk dönthet

nek és újabb 310 milliárdnyi pályázatnál előnyben részesülhetnek. (LENCSÉS K. 2007). A szemafor ta

lán zöldre váltott…
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A PIAC JELENTŐSÉGE RÁCKEVE TURISZTIKAI KÍNÁLATÁBAN

SZABÓ SZABOLCS 1

2007 nyarán Tanszékünk (ELTE FFI Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék) turiszti

kai felmérést készített Ráckevén. Vizsgáltuk a város turisztikai adottságait, a város turisztikai keres

letét és kínálatát, a települési önkormányzat és a turizmusban érdekelt vállalkozások fejlesztési el

képzeléseit. A kutatás részeként felmértük a Ráckevei (Soroksári) Dunaág (későbbiekben lásd RSD) 

menti sétányon heti két alkalommal rendezett piac turisztikai jelentőségét. Kérdőíves módszerrel 

elemeztük a piacon megfordulók vásárlási szokásait, valamint a piacról alkotott véleményét. A vizs

gálat  eredményeként  pedig  fejlesztési  javaslatokat  fogalmaztunk meg mind a turizmus  egészére, 

mind a piacra vonatkozóan.  

Fontos megjegyeznünk, hogy a felmérés részeként szintén kérdőíves felméréssel vizsgáltuk a 

városba érkező turisták és a helyi lakosok véleményét a város turisztikai kínálatáról, valamint a ter

vezett fejlesztési elképzelésekről. Jelen tanulmányban azonban a fő hangsúlyt a piac vizsgálatára he

lyeztük, így e vizsgálatok eredményeire csak röviden térünk ki.  

1. RÁCKEVE TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE

A város és környezete – Ráckevei kistérség2 – a fejlettségbeli különbségek elemzése során al

kalmazott fontosabb mutatókat tekintve az esetek többségében az országos átlaghoz közeli értéke

ket mutat, de Pest megye fejlettebb kistérségeihez – budaörsi, dunakeszi, gödöllői, pilisvörösvári, 

szentendrei, váci kistérségek – és különösen Budapesthez viszonyítva azonban már jelentős lemara

dást figyelhetünk meg. A KISS J. P. által 2000. évi adatok alapján készített kistérségi GDP becslés 

szerint (egy főre jutó GDP) a Ráckevei kistérség a megye középmezőnyébe tartozik, 30%-kal a vi

déki átlag3 alatti  értékkel (a kistérségek országos rangsorában a 73.  helyen szerepelt)  (KISS J.  P. 

2003). Bár a FALUVÉGI A. által készített kistérség tipizálása alapján a ráckevei kistérség a dinamikusan 

fejlődő kistérségek közé tartozik, de azok között a legalacsonyabb egy főre jutó GDP-vel jellemez

hető (FALUVÉGI A. 2000). Hasonló következtetésre jutott SIPOS Zs. Is, kutatási eredményei szerint a 

ráckevei kistérség Pest megyén belül a megyei átlagnál ugyan dinamikusabban fejlődik, de folyama

tosan veszít pozícióiból. A  SIPOS Zs. által alkalmazott mutatók összességében inkább az átlaghoz 

közeli  értéket  mutatnak  (pl.  életszínvonal,  elérhetőség,  infrastruktúra,  foglalkozási  szerkezet),  és 

1 tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék, Budapest.  Pázmány Péter sétány 1/C. 
e-mail: szabosz@ludens.elte.hu, tel: 06-1/2090555/1756-os mellék, fax: 06-1/372-2529
2 Apaj,  Áporka,  Délegyháza,  Dömsöd,  Dunaharaszti,  Dunavarsány,  Halásztelek,  Kiskunlacháza,  Lórév, 
Majosháza,  Makád,  Ráckeve,  Szigetbecse,  Szigetcsép,  Szigethalom,  Szigetszentmárton,  Szigetszentmiklós, 
Szigetújfalu, Taksony, Tököl.
3 Budapest nélkül

mailto:szabosz@ludens.elte.hu
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mindössze néhány mutatócsoport esetében figyelhetünk meg a megyei átlagnál kedvezőbb értéket 

(demográfia, munkanélküliség, üzleti élet és vállalkozások) (SIPOS Zs. 2002). Ez utóbbi vizsgálat ér

dekessége, hogy a turisztikai ágazat mutatócsoportja az egyetlen, amely a megyei átlagnál jóval ala

csonyabb értéket mutat. 

Az egy adózóra jutó adóköteles jövedelmet – személyi jövedelem-adó alap – vizsgálva szintén 

megállapíthatjuk, hogy a település és környezete Pest megyei viszonylatban a középmezőny élén he

lyezkedik el, ennek értéke 2005-ben Ráckevén 1 303 000 forint volt a (1 térkép). 

A város  előnye  azonban,  hogy központi  funkciói  széles  spektrumúak (szakorvosi  rendelő, 

ügyészség, bíróság, földhivatal, rendőrség, okmányiroda, különböző szociális szolgáltatások, pénz

ügyi és üzleti szolgáltatások, valamint a környező települések lakosságát is kiszolgáló kereskedelmi 

szolgáltatások: pl. piac, diszkont áruházak4, szaküzletek), melyek révén a kistérség többi településén 

élőket is széleskörűen ki tudja szolgálni. Ezek alapján megállapíthatjuk tehát, hogy Ráckeve nem kö

4 Lidl, Penny Market, valamint a közeljövőben megnyitó Tesco

2

1. térkép

Egy adózóra jutó SZJA alap, 2005 (ezer forint)

Forrás: Saját szerkesztés, KSH-TSTAR 2005 alapján
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tődik szorosan a Fővároshoz, sokkal inkább a környező települések központjaként funkcionál. A 

széleskörű központi szerepkör, valamint az 1990-es évek elején a budapesti agglomerációban felerő

södött szuburbanizációs folyamatok (részletesebben lásd DÖVÉNYI Z. – KOVÁCS Z. 1999, EGYEDI Gy. 

1998, TOSICS I. 2004) következtében mind a ráckevei kistérség, mind Ráckeve lélekszámának folya

matosan növekedett – 1990-től napjainkig a város lélekszáma majd 15%-kal –, és így 2006 végén a 

városban élők száma már meghaladta a 9 500 főt (1. ábra)5. E növekedés forrása azonban nem a ter

mészetes szaporodás, hanem a pozitív vándorlási különbözet. Az intenzív bevándorlási folyamat 

következménye, hogy a település korszerkezete kedvezőbb, mint az országos átlag, a 0-14 éves kor

osztály részesedése 18 %, miközben az országos átlag mindössze 15%. 

Az utóbbi bő egy évtizedben megfigyelhető lakossági szuburbanizációt azonban nem követte 

a gazdasági szuburbanizáció, vagyis a városban és környékén nem jelentek meg a fővárosból kiköl

töző vállalkozások, és így mind a kistérségben, mind Ráckevén egyre nehezebb munkalehetőséget 

találni, különösen a szekunder szektorban. Ráadásul a korábban a közeli telephelyen működő és sok 

munkavállalót foglalkoztató nagyvállalatok és mezőgazdasági termelőszövetkezetek is tönkrementek 

a rendszerváltozást követően, így az ingázók egy része átmenetileg elvesztette munkahelyét. Napja

inkban azonban a regisztrált munkanélküliek aránya kifejezetten kedvező (hozzávetőlegesen 4%, 

ami megfelel a megyei értéknek, és jóval kedvezőbb az országos 7%-os értéknél), de ez egyben azt 

is jelenti, hogy a foglalkoztatottak között magas az ingázók aránya, akik kénytelenek naponta na

gyobb távolságra utazni (Budapest, Szigetszentmiklós).

5 2006. december 31-én az állandó lakosok száma 9545 fő volt (forrás: Ráckeve Város Polgármesteri Hivatala). 

3

1. ábra

A tényleges szaporodás változása Ráckevén, és a Ráckevei kistérségben, 1990-2005

Forrás: Saját szerkesztés, KSH – TSTAR 2005 alapján
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Helyben jelenleg többnyire a kis- és középvállalkozások (kkv) foglalkoztatják a munkavállaló

kat, melyek egy része ipari tevékenységet folytat (élelmiszeripar, gépgyártás, öntészet – pl. Korax 

Élelmiszergépgyártó Kft., Dr. Köcher Nagynyomású Alumíniumöntöde, Kevefux, Major Kft, No

waco), de működnek mezőgazdasági (Keve Szövetkezet), valamint turisztikai tevékenységgel foglal

kozó kkv-k is (szállásadók, vendéglátóhelyek). A magas fokú vállalkozási aktivitást mutatja, hogy 

2005-ben összesen 1 102 regisztrált vállalkozás volt a városban, ami a népességszámhoz viszonyítva 

meglehetősen magas értéknek számít. 

A helyi munkahelyek számának növelése érdekében a városban létrehozták a Ráckevei Ipari 

Parkot a település délkeleti részén (Ráckeve, Dömsöd és Kiskunlacháza határában6), ahol kedvező 

körülmények között tudják fogadni a befektetőket (kiépített közművek, kedvező bérleti és vásárlási 

lehetőségek). Mára már minden telket értékesítettek az ipari park területén, de az eltelt egy év még 

rövidnek bizonyult ahhoz, hogy az itt letelepülő vállalkozások kiépítsék a tevékenységükhöz szüksé

ges infrastruktúrát, és elindítsák termelő tevékenységüket. Így az ipari park gazdasági hatása egyelő

re nem mutatható ki. 

A vázolt társadalmi-gazdasági adottságok következtében a város olyan kitörési pontot keres, 

melyek lehetőséget adnak a hosszú távú fenntartható fejlődésre. A települési önkormányzat elkép

zelése szerint ilyen kitörési pont lehet a turizmus, hiszen Ráckeve turisztikai szempontból kedvező 

adottságokkal rendelkezik. 

2. A TURISZTIKAI KÍNÁLAT ÉS KERESLET RÖVID JELLEMZÉSE

A város alapvetően kedvező turisztikai adottságokkal rendelkezik. A természeti adottságok kö

zül kiemelkedik az RSD, a város határában már évtizedek óta működő termálkút, és az arra épülő 

élményfürdő  (AquaLand),  valamint  a  Csepel-sziget  gazdag  növény-  és  állatvilága.  Az  építészeti 

adottságok közül kiemelkedik a Savoyai kastély, az Ortodox Szerb templom (Nagyboldogasszony) 

templom –, a Fekete Holló épülete (egykori vendéglátóhely), a belváros egységes építészeti arculata, 

valamint az RSD felett átívelő Árpád-híd. Ráadásul a turizmus nem előzmények nélküli, hiszen Rác

keve – és egyben az RSD teljes part menti zónája – már évtizedek óta ismert pihenőhely a környék

beli,  és  a fővárosi lakosok körében. Budapest  XXI.  kerülete és a Makádi/Tassi zsilip között  az 

RSD minkét oldalán egy több mint 9 500 üdülőtelekből álló, majdnem teljesen összefüggő üdülő- 

és nyaralósor épült ki (JAKAB A. – RESS S. 2006).  A ráckevei partszakaszon összesen 1 100 üdülőte
6 Az Ipari Park fekvése kedvezőnek tekinthető, hiszen az 51-es út mellett fekszik, ahonnan kb. 20 kilométer 
távolságban található az M0 Dunaharaszti lehajtója, de közel helyezkedi el Dunaújváros (kb. 30 km), valamint 
Kecskemét  és  Székesfehérvár  (kb.  50-50  km).  Ezen  kívül  Kiskunlacházán  található  egy  egyelőre  még 
hasznosításra váró egykori katonai repülőtér. 
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lek található, ahol nyáron nem csak az üdülőtulajdonosok tartózkodnak, hanem gyakran a rokonok 

és ismerősök is. A nyári időszakban itt pihenők pontos számáról statisztikai adatok nem állnak ren

delkezésre, de akár több ezer fővel is növekedhet a Ráckevén tartózkodók száma. A későbbiekben 

ismertetésre kerülő felmérésünk szerint a Ráckevére érkező turisták közel háromnegyede száll meg 

saját tulajdonú, vagy a rokonai-ismerősei tulajdonában lévő házába/nyarlóban, így a ilyen típusú 

szálláshelyekre ékező turisták száma becslésünk szerint legalább 40-50 ezer főre tehető egy évben. 

A minőségi turizmus terén azonban még jelentős lemaradás figyelhető meg (magas színvonalú 

fizető vendéglátás, éttermek és egyéb vendéglátóhelyek, szórakozási lehetőségek, programkínálat). 

Ráadásul a város még csak mostanában keresi turisztikai arculatát, valamint azt a szlogent, amelyet a 

kiválasztás után is csak alapos és hosszadalmas munkával lehet megismertetni, majd pedig eladni a 

belföldi, és később a nemzetközi piacon. A város tehát egyelőre nem igazán tudja kihasználni adott

ságait. 

A  KSH adatai  szerint  (TSTAR 2005)  a  kereskedelmi  szállások  szállásférőhelyeinek  száma 

mindössze 144, ahol összesen 13 ezer vendég fordult meg 2005-ben (ezek közül majd 10 000 fő a 

Kék Duna Wellness Hotelban), valamivel több mint 20 ezer vendégéjszakát eltöltve (ebből közel 15 

000 vendégéjszakát a Kék Duna Wellness Hotelban)7 (2. ábra). Bár összességében a férőhelyek szá

ma nem magas, de a szállásadók többsége a téli hónapokban így is alacsony kihasználtságról szá

molt be. Az egy turistára jutó vendégéjszakák száma tehát igen alacsony, jellemzően 1 éjszakára ér

7 A  Kék  Duna  Wellness  Hotel  2006-ban  már  több  mint  12  000  vendéget  fogata,  akik  közel  16  500 
vendégéjszakát töltöttek el náluk – Sárvári Krisztina (Kék Duna Wellness Hotel) szóbeli közlése alapján
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2. ábra 

A vendégéjszakák száma a kereskedelmi férőhelyeken, 1990-2005

Forrás: Saját szerkesztés, KSH-TSTAR 2005 alapján (*becslés)
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keznek a turisták, és azok többsége is egy szálláshelyen realizálódik. E mellett kedvezőtlennek ten

denciának tekinthető, hogy tartósan alacsony a külföldiek részesedése a turisták között.  

A szálláshely kínálat meglepő módon szélesebb körű, mint amire a statisztikai adatok alapján 

következtethetünk. Jelenleg egy négycsillagos (Kék Duna Wellness Hotel) és egy három csillagos 

szálloda (Savoyai Kastély Hotel), öt panzió és motel (Bálványos Sport Panzió, Leányvári Fogadó, 

Laguna Panzió, Oázis Park Motel), valamint néhány vendégház (Kis Szárcsa Vendégház, Kata Ven

dégház, Hevereszt vendégház, Ráckevei Vendégház) fogad vendégeket a városban. Ezen kívül a 

Somlyó-szigeten van fizető vendéglátás. 

A szálláskínálat struktúrája így kedvezőnek minősíthető, hiszen a magas színvonalútól a turis

taszállásig szinte teljes a kínálat. Mindez az árakban is tükröződik, hiszen 2 000 forint + IFA/fő/éj-

től egészen 22 500 forint + IFA /fő/éj-ig található szálláslehetőség a városban. Ennek ellenére a 

vendégéjszakák döntő többsége egy szállodához köthető.

A város által preferált minőségi turizmus felé történő elmozdulást mutatja azonban az a tény, 

hogy a városban működő két szálloda alkalmas konferenciák lebonyolítására8,  valamint a szállás

adók többsége a turizmuson belül egyre nagyobb szerepet játszó aktív pihenés irányába fejleszti 

szolgáltatásait (Lagúna Panzió, Leányvári Fogadó, Kék Duna Wellness Hotel, Savoyai Kastélyszál

ló) (1. táblázat). 

A jövőbeli fejlődés fontos alapköve lehet az AquaLand-ot üzemeltető Tókert Projekt Kft. fej

lesztési programja. A ráckevei termálfürdő már közel 3 évtizede működik. A jelenlegi üzemeltető – 

Tókert Projekt Kft., mely a szigetszentmiklósi Oázis Wellness Park kapcsán már több mint egy év

tizedes fürdőüzemeltetési tapasztalatokkal rendelkezett – 2004-ben vette át a komplexumot, és há

rom ütemben egy komplex turisztikai centrum kiépítését tűzte ki célul. Első ütemben az eredeti te

rület mellé 12 hektárt vásároltak, a korábbi töltő-ürítős medencéket szűrő-forgató rendszerűekre 

cserélték, átalakították a víznyerő kutat – bővítették a korábbi vízhozamot, majd artézi kutat is fúr

tak az új medencék vízellátásának biztosítása céljából –, valamint 1300 m2 új vízfelületet és több 

csúszdarendszert építettek ki, valamint fejlesztették a kiszolgáló létesítményeket – étterem, vizes

blokkok – és rendezték a fürdő környezetét is – sportolási lehetőségek, játszótér, zöldfelület. A má

sodik ütem részeként folyamatban van a fedett uszoda kiépítése, a harmadik ütemben pedig – vár

hatóan  2008-2010  között  –  többek  között  egy  100  szobás  négycsillagos  szálloda,  egy  100  fős 

étterem, 4 konferenciaterem, 60 lakókocsi befogadására alkalmas kemping, valamint faházak és sá

torhelyek  kialakítása  várható9.  Ezen  kívül  folyamatban  van  a  termálvíz  gyógyvízzé  nyilvánítása 

(mozgásszervi-, izületi- és bőrproblémák kezelése). A projekt alapvetően sikeresnek nevezhető, hi

8 2005-ben és 2006-ban a Kék Duna Wellness Hotel árbevételének kétharmada a konferenciaturizmusból 
származott, és csak 20-25%-a egyéni turistáktól. 
9 ifj. Karcagi Sándor, igazgató (Tókert Projekt Kft.) szóbeli közlése alapján
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szen a fürdő forgalma folyamatosan növekszik: 2005-ben 35 ezer, 2006-ban pedig már 60 ezer ven

déget fogadtak, erre az évre pedig 85 ezer vendéggel számolnak10). 

A turisták fogadásához és megfelelő színvonalú kiszolgálásához természetesen nem csak szál

láshelyre,  hanem szórakozási  lehetőségekre,  turisztikai  látványosságokra,  valamint  egyéb progra

mokra és rendezvényekre is szükség van. A már említett természeti és építészeti adottságok ehhez 

10 ifj. Karcagi Sándor, igazgató (Tókert Projekt Kft.) szóbeli közlése alapján
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1. táblázat 

A ráckevei szálláshelyek főbb adatai

Forrás: Saját szerkesztés

Név Férőhely Szállásdíj Célpiac
Foglal-

koztatot-
tak  száma

Vendégforga-
lom jellemzői

Jövőbeli 
fejlesztési 

tervek

Bálványos 
Sport Panzió

21 ágy
8 szoba

3500 forint 
+ 

IFA/fő/éj

Alacsonyabb jö
vedelmű turis
ták; környéken 

dolgozó munká
sok;

Családi rendez
vények 

3 fő

A téli hónapok
ban jelentős 
visszaesés;

2006-hoz képest 
érzékelhető for
galom-csökke

nés

Még nincs konk
rét terv, de szük
ségesnek érzik a 

fejlesztést

Kék Duna 
Wellness 

Hotel
****

47 szoba
95 ágy

átlagosan 
22.500

forint + 
IFA /fő/éj 

Konferenciák;
35-50 év közötti 
korosztály, főleg 

magyarok;
külföldiek: né
metek, osztrá
kok, hollandok

33–36 fő

2006-hoz képest 
a telítettség nem 
változott, de a 
bevétel csök

kent

Helyhiány miatt a 
szálloda nem bő

víthető, így a 
Wellness részleg 
minőségi fejlesz

tését tervezik 

Lagúna 
Panzió

14 szoba
30 ágy

5500 forint 
+ IFA 
/fő/éj

Külföldi turis
ták;

Családi rendez
vények;

Konferenciák;
Vadászat

2 fő
Hétvégenként 
van nagyobb 

forgalom

A közeljövőben 
nem terveznek 

nagyobb beruhá
zást

Leányvári 
Fogadó

20 ágy

2000 forint 
+ IFA 

/fő/éj – 
6000 forint 

+ IFA 
/fő/éj

környéken dol
gozó magasabb 
beosztású veze
tők, művezetők

4 fő
2006-hoz képest 

érzékelhető 
visszaesés

Lovarda,
lőtér

Savolyai 
Kastélyszálló

***

28 szoba
56 ágy

6250 forint 
+ IFA 
/fő/éj 

Konferenciák;
Családi rendez

vények;
Aktív kikapcso
lódásra vágyók 
(lovaglás, vízi 

sportok, tenisz)

10 fő -

Szolgáltatások 
színvonalának ja

vítása;
Szabadidős fog
lalkozási lehető
ségek bővítése
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megfelelő alapot szolgáltatnak, de nagy figyelmet kell fordítani a meglévő adottságok bemutatására 

(lásd pl.  az animátor szolgálat megszervezését Gyulán, ahol animátorok segítségével mutatják be a 

város nevezetességeit, illetve gyerekprogramokat szerveznek). Olyan rendezvények szervezésére kell 

törekedni, amely több órára képes lekötni a turistákat. Ezen a téren a városban van már néhány po

zitív kezdeményezés:

• János Vitéz Napok,

• Országos Nemzetiségi Fesztivál,

• Őszi Ászok Fesztivál (horgász, vadász, borász stb.),

• Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál,

• komolyzenei koncertek a Savoyai kastélyban.

Általános problémaként merült fel azonban a szórakozási lehetőségek hiánya, vagy azok szűk 

keresztmetszete (mozi, éttermek, falusi hangulatú vendéglők, sétahajózás), valamint sokan panasz

kodnak az RSD vízminősége miatt. Ráadásul hiba fekszik a város a Duna partján, mégsem működik 

szabadstrand a városban. 

Különösen hiányosnak nevezhető a kulturális programkínálat. Az ilyen típusú szórakozási le

hetőségek biztosítása érdekében át kell gondolni az Árpád Múzeum jövőbeli szerepét. Az átlagos 

havi 250 látogató ugyanis napjainkban nagyon kevés, ráadásul e látogatóknak is csak a fele turista11. 

A turisztikai ágazat kapcsán mindenképpen meg kell említenünk, hogy a marketing terén még 

jelentős hiátus mutatkozik (mind a helyi lakosság, mind a potenciális turisták körében). Mind a tu

risták, mind a helyi lakosok jelentős része panaszkodott arra, hogy nem jut megfelelő és elegendő 

információhoz a városról,  valamint  a  különböző rendezvényekről.  Felmérésünk szerint  a  fizető 

vendéglátóhelyeken megszálló, valamint az AquaLandba érkező turistákra jellemző, hogy a belvá

rosba nem mennek be, legfeljebb az RSD partján hetente kétszer (szerda és szombat) rendezett piac 

mutat némi vonzerőt. Megfelelő marketinggel – esetleg árukapcsolással – mindez minden bizonnyal 

javítható lenne.  

A turisztikai kereslet elemzésekor kutatásunk legfontosabb megállapításaira támaszkodunk. A 

felmérés során összesen 184 turistát kérdeztünk meg a város forgalmasabb pontjain, a Kék Duna 

Wellness Hotelben, valamint az AquaLand területén. A turisták körében végzett kérdőíves felmérés 

alapján kitűnik, hogy a városba érkező látogatók elsősorban Budapestről (40 %), valamint Ráckeve 

közvetlen környezetéből (elsősorban Kiskunlacházáról) utazott a városban. Kevesen érkezett ennél 

nagyobb távolságról (többnyire 1-1 főt sikerült felmérnünk – pl.  Salgótarján, Debrecen, Szeged) 

vagy külföldről (2 fő) (3. ábra). Szervezett csoportot pedig csak az AquaLand, valamint a Kék Duna 

Wellness Hotel (esetenként pedig a Szerb templom) vonz.

11 Az Árpád Múzeum tájékoztatása apján
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A megkérdezettek nagyobb része nem tervez hosszabb Ráckevei tartózkodást, majd kétharma

duk mindössze 1 napra érkezett a városba, vagy nem tölt el egy éjszakát sem a városban (2. táblázat). 

Az ennél hosszabb tartózkodást tervező turisták többsége pedig vagy csak néhány éjszakára érkezik 

(jellemzően 1-2 éjszaka), vagy nagyon hosszú tartózkodásra rendezkedik be (szinte kizárólag a csalá

di nyaralók igénybevételével). Azonban mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy a nyaralási-pihe

9

3. ábra

A megkérdezett turisták állandó lakhely szerinti megoszlása

Forrás: Saját szerkesztés

2. táblázat

A megkérdezettek által Ráckevén eltölteni tervezett éjszakák száma (%)

Forrás: Saját szerkesztés
0 éjszaka 63

1 éjszaka 8

2 éjszaka 7

3 éjszaka 5

4-6 éjszaka 3

egy hétnél tovább 15
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nési céllal érkezők többsége (több mint 60%-a) már sokadszorra pihen a városban, és többségük 

(93%) a későbbiekben is tervezi, hogy visszatér még a városba turistaként.

A turisták szálláshely-választása így meglehetősen egyoldalúnak tűnik (4. ábra). Mint a korábbi

akban láthattuk, az RSD partján rendkívül sok nyaraló épült az utóbbi évtizedekben, így nem meg

lepő, hogy a legalább 1 éjszakára Ráckevére érkező turisták többsége magánházaknál száll meg. Ha 

ehhez hozzáadjuk a rokonoknál, ismerősöknél megszállók arányát (itt többnyire nyaralóval rendel

kező rokonról vagy ismerősről van szó), akkor már majd háromnegyedes részesedésről beszélhe

tünk. A fennmaradó rész (a megkérdezettek kb. negyede) pedig a már korábban bemutatott szállo

dákban és panziókban száll meg. A két csoport közötti különbség értelemszerűen megmutatkozik a 

fogyasztási szokásaikban is. A nyaralókban megszállók sokkal inkább önellátásra rendezkednek be, 

míg a szállodában, hotelben megszállók értelemszerűen étteremi szolgáltatásokat vesznek igénybe. 

A szálláshelyek színvonalával általában elégedettek a megkérdezettek, egyikük sem adott rossz ill., 

nagyon rossz minősítést. Az ideérkező turistákat az utazás célja alapján is célszerű csoportosítani (5. 

ábra).  A megkérdezettek majdnem a fele  (46%) kifejezetten nyaralási,  pihenési  célzattal  érkezett 

Ráckevére, és közülük is a többség (63%) a fővárosból.  

A megkérdezettek negyede pedig kifejezetten bevásárlási céllal érkezett a városba. A piacon kí

vül természetesen figyelembe kell venni a már szintén említett áruházak vonzerejét.  A harmadik 

nagyobb csoportot az AquaLand vendégei alkotják, akik közül sokan szervezett keretek között ér

keznek a fürdőbe, és a városon csak átutaznak.

Az  AquaLand fontosságát  mutatja  az  a  tény  is,  hogy  a  megkérdezettek  majd  kétharmada 

(62%) volt már a fürdőben, és döntő többségük kifejezetten jó véleménnyel van a létesítményről (6.  

ábra). A megkérdezettek több mint a fele jó ill., nagyon jó minősítést adott, és ha ehhez hozzáadjuk 
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4. ábra

A legalább 1 éjszakát Ráckevén töltő megkérdezettek szálláshelyválasztása

Forrás: Saját szerkesztés
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az elfogadható minősítést adók arányát is, akkor már több mint 90% azon megkérdezettek aránya, 

akik elégedettek a fürdővel. Figyelemre méltó az is, hogy sem a rendezvények, sem a helyiek ven

dégszeretete nem bizonyult lényeges vonzerőnek. 

A felmérés során arra is kíváncsiak voltunk, hogy a Ráckevére utazó turisták miért választják a 

várost. A felmérés eredménye némiképp meglepő, hiszen az általunk vártakhoz képest jóval na

gyobb szerepe van az AquaLandnak (3. táblázat). Ehhez képest a város természeti adottságai, vala

mint a város hangulata, építészeti adottságai némiképp háttérbe szorulnak.
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5. ábra

Az utazás célja a megkérdezettek körében

Forrás: Saját szerkesztés

6. ábra 

Az AquaLand színvonalának értékelése a megkérdezettek turisták körében

Forrás: Saját szerkesztés
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3. TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK RÁCKEVÉN

Ráckeve város önkormányzatának fejlesztési tervei a gyógyvíz, az RSD, valamint a városban 

szervezett fesztiválok és egyéb rendezvények köré csoportosíthatóak. 

• A gyógyvízre alapozva a termálfürdő (AquaLand) mellett szeretnének létrehozni egy sza

badidő központot, valamint egy Rehabilitációs Gyógy-centrumot (lásd AquaLand pro

jekt)

• Az RSD-hez kapcsolódóan a jelenleg nem üzemelő Duna strand és kikötő (valamint az 

MHSZ épületének) hasznosítása a legfontosabb célkitűzés, ahol nem csak fürdési, hanem 

egyéb sportolási lehetőséget is biztosítanának. A vízi sportok feltételeinek javításához, és 

így a vízi sportokat kedvelő turisták ide csábításához az önkormányzat terveiben szereplő 

kishajó kikötő mellett szükség lenne egy kempingre, valamint kajak- és kenukölcsönzési 

lehetőségre. A fizetőképesebb turisták kiszolgálására pedig a manapság divatos vízispor

tok (pl. vízisí és jet-ski) feltételeit is ki lehetne építeni (megfelelő rámpa kiépítése, esetleg 

néhány bója kihelyezésével egy pálya kijelölése).

• A fesztiválok és rendezvények kapcsán a már korábban említett rendezvényeket tervezik to

vábbfejleszteni, valamint egy új, nemzetközi hírű állandó kiállítás megrendezését tűzték 

ki célul (Kertkultúra Kiállítás és Szabadidő Park). A tervezett kiállítás természetes kör

nyezetükben mutatnák be a különböző egynyári, kétnyári és évelő növények, valamint a 

kertműveléshez kapcsolódó kiegészítőket (szerszámok, öntözés stb.). A kiállítás területé

re vendéglátóhelyek is települnének, valamint egy szabadidőparkot is kiépítenének (kötél
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3. táblázat 

A választás indoka a megkérdezett turisták körében (említések száma)

Forrás: Saját szerkesztés

K u l t u r á l is r e n de z v é n y e k ,  e g yé b  p r o g r a m o k 4

H e l yie k  v e n dé g s z e r e t e t e 4

A  v á r o s t e r m é sz e t i k ö r n ye z e t e 2 9

A  v á r o s h a n g u l a t a ,  j ó  h ír e ,  é p ít é sz e i a do t t sá g a i 1 7

K o r á b b i  k e d v e z  t a p a s z t a l a tő 6

A q u a L a n d

4 3

E g yé b 2
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pálya, labirintus), így az egyben kikapcsolódási – pihenési lehetőséget nyújtana a turisták 

számára. Mindez első ránézésre nem tűnik telitalálatnak. Egyrészt a közeli Szigetszent

miklóson már több mint egy évtizede szereznek hasonló tematikájú rendezvényt (Hortus 

Hungaricus Nemzetközi Kertészeti Szakkiállítás és Vásár), bár kétségtelen, hogy az csak 

egy pár napos vásárnak tekinthető. Másrészt erősen kérdőjeles, hogy mennyi látogatót si

került majd becsalogatni a kiállításra. Az AquLand területén végzett kérdőíves felmérés 

egyik fontos tapasztalata volt, hogy a látogatók jelentős része magába a városba már nem 

megy be, pusztán csak a fürdés miatt érkeznek ide. 

A három fő fejlesztési elképzelés mellett szerepel még az önkormányzat terveiben az egykori 

Fekete Holló étterem épületének hasznosítása, a Csepel-szigeti kerékpárút-hálózat fejlesztése, vala

mint a városkép javítása (teraszos vendéglátóhelyek kialakításának elősegítése, közterületek virágosí

tása, a belváros forgalmi rendjének átalakítása, a települési tavak környezetének rendezése, a Régi 

Városháza felújítása stb.). A kerékpáros turizmus fejlesztése különösen fontos lehet, hiszen a város 

a Csepel-sziget déli és középső részének kerékpáros központjává válhatna, mert csak itt áll rendel

kezésre elegendő szálláshely. Ráadásul az RSD-n való átkelés lehetőség is ide vonzhatja a kerékpá

ros turistákat. Fontos megjegyeznünk, hogy a sziget közútjai meglehetősen alacsony forgalommal 

jellemezhetőek, ezért az esetek többségében nem is kellene kerékpárutakat kiépíteni, elég lenne a 

megfelelő információs táblákat kihelyezni, valamint fejleszteni kellene a kiszolgáló infrastruktúrát 

(kerékpárszerviz, kerékpárkölcsönző, szálláslehetőségek stb.). 

Látható tehát, hogy a turisztikai fejlesztési elképzelések között mind a passzív, mind az aktív 

rekreáció megjelenik (kombinált stratégia). Azonban érdemes lenne még nagyobb hangsúlyt helyez

ni az aktív rekreációra (vízisportok, kerékpáros turizmus, horgászat, vadászat lovas turizmus stb.), 

valamint a  természetvédelemre és  az oktatásra (erdei  iskola,  tanösvény,  madár-megfigyelőhelyek 

stb.). Az utóbbi években ráadásul Magyarországon is egyre inkább előtérbe kerül az ún. egészséges 

életmód, és így az ahhoz kapcsolódó turisztikai szolgáltatások is jelentős fejlődési potenciált rejte

nek magukban. Minderre pozitív példa a Kék Duna Wellness Hotel tevékenysége, hiszen lassan már 

országos  hírrel  rendelkezik.  Nem mellékesen pedig  Ráckeve nagyon közel  fekszik  Budapesthez 

(mindössze 40 kilométer), és ha csak a budapesti agglomerációban élő 18-49 éves korosztályt néz

zük, akkor óriási potenciális piacról beszélhetünk. 

Mindez összhangban a van a turizmusban érdekelt vállalkozók elképzeléseivel, melyek többsé

ge szívesen venné a programkínálat bővítését, a szórakozási lehetőségek fejlesztését, az aktív pihe

nés feltételeinek javítását, a gyógyturizmus fejlesztését, a szabadstrand újbóli megnyitását. Az álta

lunk megkeresett vállalkozások életében eltérő szerepet játszik a turizmus. Az éttermek és büfék 

forgalmát az üzemeltetők szerint szinte 100%-ban a turizmus határozza meg, a csúcs pedig értelem

szerűen a főszezonban valósul meg. Vendégkörükben a helyi lakosok kevésbé játszanak fontos sze

repet, nem úgy, mint a fagyizók és cukrászdák forgalmában, ahol a helyiek és a turisták megoszlása 
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már nagyjából fele-fele. Ez utóbbiak esetében ráadásul a forgalom időjárásfüggő is, hiszen mele

gebb időben több, míg hidegebb időben kevesebb vendég érkezik. Az élelmiszerüzletek, pékségek 

és italboltok esetében a turisták már nem játszanak meghatározó szerepet a vendégkörben, inkább a 

helyiek veszik igénybe szolgáltatásaikat. A jövőbeli fejlesztésekkel kapcsolatban igen eltérően gon

dolkoznak. Egyes vállalkozások (főleg az éttermek és fagyizók) nem terveznek fejlesztéseket, mert 

saját helyzetértékelésük szerint jó színvonalú szolgáltatást nyújtanak. Mások viszont fejleszteni sze

retnének, azonban nem áll rendelkezésükre az ehhez szükséges tőke. A fejlesztést fontolgató vállal

kozások tervei főként a befogadóképesség növelésére illetve berendezési tárgyak cseréjére terjed ki. 

A fejlesztésekre szánt összeg általában 0,5 – 1 millió Ft. Mindezt azonban kétségessé teszi, hogy ta

pasztalataik szerint az utóbbi 1-2 évben, ha nem is jelentősen, de csökkent a Ráckevére érkezők szá

ma. Jóllehet a KSH adatainak tükrében ez nem tekinthető pontos helyzetértékelésnek, arra elég le

het,  hogy a  tervezett  fejlesztéseket  ne  valósítsák  meg.  Ennek  elkerülése  érdekében tájékoztatni 

kellene a vállalkozókat a legfrissebb adatokról, és a jövőben várható növekedésről. 

4. A RÁCKEVEI PIAC TURISZTIKAI JELENTŐSÉGE

Mint korábban láthattuk, a Ráckevére érkező turisták jelentős része érkezik bevásárlási céllal a 

városba, így mindenképpen fontos a kiskereskedelem egyik speciális elemének, a piacnak a vizsgála

ta. A turizmus és a kereskedelem kapcsolatának vizsgálata nem újszerű a hazai szakirodalomban. Az 

MTA FKI által végzett felmérés szerint a külföldi turisták a hazai kiskereskedelmi forgalom majd 

14%-át , a belföldi turisták pedig majd 8%-át teszik ki (MICHALKÓ G. 2004). A vizsgálat eredménye

ként Ráckevén 30-39% közöttire becsülték a turisták részesedését a kiskereskedelmi fogalomból, 

ami alapján fontosnak tartottuk a helyi kiskereskedelemben fontos szerepet játszó piac vizsgálatát. 

Mint korábban láthattuk, a turisztikai fejlesztések egyik legfontosabb eleme, hogy a városba ér

kező turistákat be kell csalogatni a belvárosba, és ott megfelelő programokat és látnivalókat kell biz

tosítani a számukra. Véleményünk szerint ennek az egyik eszköze lehet a Duna parti sétányon kiépí

tett  korzón rendezett  piac,  valamint  maga a  sétány.  A kitűnő adottságokkal  rendelkező  piacon 

(belvárosi és egyben vízparti fekvés) már napjainkban sem csak a ráckeveiek és a környező települé

sen élők, hanem a turisták is előszeretettel vásárolnak, ami egyértelműen megmutatkozik a piaci na

pokon tapasztalható zsúfoltságban (2. térkép). 

Ráadásul  a piac lehetőséget biztosít  a környező települések őstermelőinek,  hogy az általuk 

megtermelt árukat maguk értékesítsék, valamint az egyéb terméket árusító kereskedők – pl. élelmi

szer, ruházat, cipő, vegyi áruk, könyv stb. – is élnek a piac kínálta lehetőségekkel. 
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A vásárlók szokásairól, valamint a vásárlók piacról alkotott véleményéről kérdőíves felmérés 

alkalmazásával igyekeztünk minél pontosabb információkat szerezni, melyeket kérdezőbiztosok (6 

fő) töltettek ki a megkérdezettekkel12. A kérdőíves felmérésen kívül a három jelentősebb ki- és bejá

ratnál – Árpád-híd felőli bejárat, Református templom melletti lejáró, Pauer Püspök sétány – szám

lálóbiztosok (3 fő) regisztrálták félórás időintervallumonként a piac területére érkező emberek szá

mát,  így  próbálva  meghatározni  a  potenciális  fogyasztópiac  nagyságát.  A  vizsgált  napon 

kérdezőbiztosaink összesen 5 502 fő látogatót regisztráltak. Figyelembe véve a módszerben rejlő hi

balehetőségeket13, a látogatók száma becslésünk szerint 5 000 főben adható meg.

12 A felmérés során 120 kérdőívet töltettünk ki (ebből 66 fő nem helyi lakos volt). 
13 Bár a vásárlók nagyon készségesek voltak, és többnyire maguk jelezték, ha már más bejáratnál regisztráltuk 
őket,  de  valószínűleg  így  is  több  esetben  előfordulhatott,  hogy  egyes  embereket  több  alkalommal  is 
regisztráltunk.  Ezen  kívül  a  piac  deli  bejáratánál  az  alacsony  forgalom  miatt  nem  számláltuk  a  piacra 
érkezőket. 
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2. térkép 

A turisztikai felmérés adat-felvételezésének helyszínei

Forrás: Saját szerkesztés
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A forgalomszámlálási adatok alapján látható, hogy a híd felé eső északi bejáró, valamint Refor

mátus templom melletti középső lejáró a legforgalmasabb (2 281 ill., 2 237 fő). A Pauer Püspök sé

tányon az előzőekhez képest sokkal kevesebben érkeznek a piacra (984 fő) (7. ábra). A piacra érke

zők számának időbeli lefutására jellemző, hogy a forgalom 7 óra után élénkül meg, majd 730-1030 

között magas szinten stabilizálódik, 30 percenként 650-750 fő regisztráltunk. Ezt követően a piacra 

érkezők száma gyorsan csökken, és az utolsó fél órában már csak alig több mint 150 fő érkezett. A 

piacra érkező vásárlók számának időbeli lefutásának érdekessége, hogy a Református templom mel

letti lejárónál erőteljes hullámzást figyelhetünk meg, mely a bejáróhoz közel elhelyezkedő buszmeg

álló következménye. Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a vásárlók kényelmét szolgáló esetle

ges  jövőbeli  fejlesztéseket  (pl.  kerékpártároló,  WC stb.)  célszerű  lenne  a  Református  templom 

melletti lejárónál, valamint az Árpád híd felé eső északi bejárónál, vagy azok közvetlen közelében 

megvalósítani. 

A megkérdezettek valamivel kevesebb, mint fele (45%) volt helyi lakos. Tehát egyértelműen 

tapasztalható, hogy a turisták (részben bevásárlóturisták, részben a településen vagy a közvetlen 

környezetébe pihenő turisták) nagy számban keresik fel a piacot. A nem ráckevei illetőségűek több

sége budapesti (29%), de majdnem hasonló arányt képviselnek a környező települések lakói (22%), 

akik elsősorban Szigetbecséről, Kiskunlacházáról, Szigetújfaluból és Dömsödről érkeztek (8. ábra). 

A nem helybeli lakosok többsége alapvetően nyaralási pihenési célból érkezett a településre 

(47%), és mindössze a megkérdezettek 30%-a utazott kifejezetten bevásárlási céllal Ráckevére (9. 

ábra). Az állandó lakhely Ráckevétől való távolsága erős korrelációt mutat az utazás céljával: minél 
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7. ábra 

A Ráckevei piac látogatóinak száma 2007. július 14-én, szombaton (700-1200)

Forrás: Saját szerkesztés
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9. ábra

A megkérdezett nem helyi lakosok ráckevei tartózkodásának oka

Forrás: Saját szerkesztés

8. ábra 

A nem helyi lakosok állandó lakhely szerinti megoszlása

Forrás: Saját szerkesztés
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távolabbi településről utaztak a megkérdezettek a városba, annál nagyobb valószínűséggel nyaralási-

pihenési céllal érkezett.

A budapesti lakosok körében a nyaralási-pihenési célzatú utazás aránya 90%, míg a szomszé

dos településekről érkező vásárlók (Kiskunlacháza, Szigetbecse, Szigetszentmárton, Dömsöd) kizá

rólag a piac miatt – vásárlási célzattal – utaztak Ráckevére. Fontos megjegyeznünk azonban, hogy a 

nagyobb távolságról érkező vásárlók is többnyire heti gyakorisággal járnak a piacra, vagyis feltételez

hetően olyan nyaralótulajdonosok, akik a nyáron hosszabb időt töltenek Ráckevén.

A megkérdezettek döntő többsége (83%) heti rendszerességgel látogatja a piacot, vagyis a vá

sárlók nagyobb része visszatérő törzsvásárlónak nevezhető (10. ábra). 

Ráadásul a piaclátogatás gyakoriságát tekintve nem mutatható ki érdemi különbség a helyi és a 

nem helyi lakosok között. Arra a kérdésre pedig, hogy miért szeretnek a piacra járni, döntő többsé

gében a piac hangulatát jelölték meg válaszként (4. táblázat). Döntésüket sokkal kevésbé befolyásolja 

az itt kapható áruk ára. A helyi és a nem helyi lakosok között itt sem figyelhetünk meg markáns kü

lönbséget, bár a nem helyi lakosok kicsit érzékenyebbek az árakra, és a kiszolgálás gyorsaságára. 

A vásárlók piacról alkotott véleménye kifejezetten pozitívnak értékelhető. A megkérdezettek 

döntő többsége (96%) megfelelő helyszínnek tartja a piac jelenlegi helyét. Mindössze 5 megkérde

zett volt ellenkező véleményen, és ők is elsősorban a zsúfoltságra panaszkodtak. A többség szerint 

(70%) azonban a zsúfoltság is hozzátartozik a piachoz, hiszen ez adja meg a sajátos hangulatát, és 

csak harmadukat zavarja valamelyest, de mint említettük, nem olyan mértékben, hogy a piac helyszí

nét alkalmatlannak találnák erre a célra. Egy megkérdezett pedig azért nem tartja ideálisnak a jelenle

gi helyszínt, mert így a piacnak helyet adó sétány elveszti eredeti funkcióját. 
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10. ábra

A piaclátogatás gyakorisága a megkérdezettek körében

Forrás: Saját szerkesztés
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A piac tisztaságát illetően is hasonlóan pozitív véleményt fogalmaztak meg, a megkérdezettek 

86%-a jó, illetve nagyon jó minősítést adott. A rossz minősítést adók is mindössze a piaci árusok el

vonulása utáni rendetlenséget kifogásolták. A helyi és a nem helyi lakosok között érdemi különbség 

ezen a téren sem tapasztalható,  bár  a  nem helyi  lakosok némileg kritikusabbak,  így közepesnél 

rosszabb minősítést csak nem helyi lakosok adta, de mindössze a nem helyi megkérdezettek 4%-a.

A piac szolgáltatásaival kapcsolatban szintén pozitív a megkérdezettek véleménye, a megkér

dezettek 70%-a tudott érdemben válaszolni arra a kérdésre, hogy mit hiányol a piac működésével 

kapcsolatban. A válaszadók azonos mértékben (40-40%) hiányolják a több parkolóhelyet és illem

helyet, a fizetős őrzött kerékpártároló iránt azonban a vártnál kisebb igény mutatkozik (14%) (Bár 

valószínűsíthetően más eredményt kaptunk volna, ha az ingyenes tárolási lehetőségek bővítésére 

kérdezünk rá). Az „egyéb” vélemények között (4%), egy-egy említés elejéig a padok hiányát, vala

mint a kevés szemetest és ivóvíz kutat említették. 

Konkrét változtatási igényt is kevesen – a kérdésre válaszolók mindössze 8%-a – vetettek fel. 

A felmerült igények: a földről történő árusítás megtiltása; a húsáruk hűtött, védett helyen történő 

árusítása; piac átépítése (sétány jelleg kihangsúlyozása), piac áthelyezése; őstermelők árukínálatának 

bővítése; valamint egy megkérdezett a Ráckeve-Szigetszentmiklós közötti hajójárat beindítását java

solta.

A felmérés során arra is megkértük a vásárlókat, hogy sorolják fel a piaccal kapcsolatos legpo

zitívabb és legnegatívabb jellemzőket. 
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4. táblázat

A piaclátogatás oka (említések száma)

Forrás: Saját szerkesztés

Helyi 
lakosok

Nem helyi 
lakosok

A piac sajátos hangulata miatt 
(környezet, alkulehetőség, 
közvetlenebb eladó-vásárló 
kapcsolat)

47 29

A piac olcsóbb, mint az üzletek 12 16

A kiszolgálás gyorsabb, mint az 
üzletekben 5 10
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Legpozitívabb jellemzők:

• árszínvonal 

• árusok hozzáállása

• az áruválaszték nagyobb, mint a boltokban

• Ráckevei (Soroksági) Duna közelsége, vízpart

• nagy alapterület

• hangulatos környezet

• friss áruk

• belvárosi környezet

• helyi őstermelők jelenléte

• kellemes kikapcsolódás a vásárlás

• a roma kisebbség is kereskedőként dolgozik a piacon

• lehet alkudni

• a város üdülőváros jellege ellenére megfelelően öltözködnek az emberek

• szerdán olcsóbban lehet vásárolni

Legnegatívabb jellemzők:

• 11 után az árusok autóval közlekednek a piac területén

• a tiltás ellenére a kerékpárral érkezők gyakran beviszik kerékpárjukat a piac területére

• drága (a gyümölcsök kapcsán külön is említették a magas árszínvonalat)

• a roma kisebbség jelenléte a piacon 

• a Ráckeve (Soroksári) Duna kellemetlen szaga

• zsúfoltság, szűk a hely az árusok sátrai között

• kiürítés nehézsége valamilyen katasztrófahelyzet esetén

• nem hivatalos árusok jelenléte

• ingyenes parkolási lehetőségek hiánya

• piac napok után rendezetlen a sétány

• kevés illemhely
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Mindezek alapján az elsődleges fejlesztés javaslataink a következők: zsúfoltság csökkentése (a 

kiépített díszburkolat bővítése), az árukínálat további növelése, az árusítási feltételek javítása, parko

lási lehetőségek javítása, kerékpártároló építése, padok telepítése a piac környezetében.

A kérdőíves felmérés eredményeként megállapíthatjuk, hogy a piacot nem csak a helyi és a 

környékbeli lakosok keresik fel nagy számban, hanem a turisták is. A város állandó lakosságának 

több mint a felét teszi ki a szombati piaci napon a sétányon megforduló vásárlók száma (5 000 fő). 

Ráadásul a piacról alkotott véleményük alapvetően pozitív – mondhatni kitűnő – a megkérdezettek 

véleménye. Kifejezetten kedvezőnek tartják a piac fekvését – Duna közelsége –, az árukínálatot, és 

többnyire az árakkal valamint a piac szolgáltatásaival is elégedettek. Ennek tükrében javasolható, 

hogy a város a jövőben nagyobb szerepet szánjon a piacnak a turisztikai kínálatban, elsősorban a pi

acra és környékére szervezett különböző rendezvényeknek lehet nagy sikere. 

A piacon kapható árukínálatot áttekintve kitűnt,  hogy milyen sok standon lehet különböző 

füstölt árukat (szalonna, sonka stb.) kapni, mely ideális alap lehet gasztronómiai fesztiválok szerve

zéséhez,  melyet  néhány év alatt  országos hírűvé lehetne fejleszteni.  Mindehhez ideális  helyszínt 

nyújthatnak a Duna parti sétány. Ráadásul a sétányról kitűnő panoráma mutatkozik az Árpád híd 

felé, mely alkalmas lenne arra, hogy a város szimbólumává váljon. Ezen kívül célszerű lenne meg

gondolni, hogy az eddig gazda nélküli Csepel-szigeti szőlészetnek-borászatnak nem lehetne-e Rác

keve a „gazdája”. E termék szintén alkalmas fesztiválok rendezéséhez, de mindenképpen kedvező 

hatása lenne, ha a környező települések borászatai állandó jelleggel képviselnék magukat a piacon. 

Ezt természetesen marketig szempontból is fel kell építeni, lásd például Gyula városát, ahol a békési 

kisüsti pálinka brandjét építették fel sikeresen az utóbbi években, de hasonlóképpen cselekedett Bé

késcsaba a kolbász, Nagykörű a cseresznye, Szeged és Baja pedig a halászlé esetében. 
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