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Miért választják a turisták az Airbnb-t? 
Motivációs tényezők vizsgálata magyar utazók körében

(Why tourists choose Airbnb? - Analysing motivation factors among Hungarian travellers)

ABSZTRAKT
Az utóbbi évtizedben az Airbnb rendkívül gyors növekedést mutatott és komoly versenytársává vált 
a hagyományos szállásszolgáltatóknak. Ez egyre fontosabbá teszi, hogy jobban megértsük a turisták 
motivációját, vagyis, hogy az emberek miért választják az Airbnb-t a hagyományos szállások helyett. 
Ennek következtében a tanulmány célja, hogy feltárja a magyar utazók Airbnb választási motivációit 
egy online kérdőíves felmérés adataira alapozva. A motivációs állításokon elvégzett faktoranalízis 
4 motivációs konstrukciót – Interakció, Társadalmi felelősségvállalás, Funkcionális tulajdonságok, 
Gazdasági előnyök – tárt fel, amelyek az Airbnb használatot motiválják a válaszadók körében, míg 
a motivációs tényezőkön elvégzett második faktoranalízis további 5 motivációs konstrukciót tárt fel: 
Reputáció, Ár és lokáció, Kapacitás és foglalhatóság, Foglalási feltételek, valamint Szolgáltatások. 
Az ezt követő klaszteranalízis 5 különböző szegmensbe sorolta – Otthonkeresők, Pénzmegtakarítók, 
Konzervatív fogyasztók, Közösségi fogyasztók, Interaktív újdonság keresők - az Airbnb magyar 
felhasználóit. Az eredmények továbbá azt is kimutatták, hogy az Airbnb választása legfontosabb 
motivációinak az alacsony költségek és a szállás elhelyezkedése bizonyult, továbbá a megkérdezett 
felhasználókat elsősorban a gazdasági előnyök és az utazási költségek csökkentésének lehetősége 
vonzza, miközben olyan tapasztalati előnyök, mint az újdonság, az autentikusság, vagy a társadalmi 
felelősségvállalás másodlagos jelentőségűnek bizonyultak.

ABSTRACT
Airbnb has grown very rapidly over the last decade and became a valid and important competitor of 
traditional accommodation providers. This growing importance calls for better understanding of the 
motivational factors of tourists’ and identifying why they choose Airbnb instead of other types of 
accommodations. Therefore, the purpose of the paper was to identify tourists’ motives for using Airbnb 
based on online survey conducted amongst Hungarian travellers. Using the responses from the online 
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survey, the first exploratory factor analysis based on motivation statements revealed 4 motivation 
constructs - Interaction, Social responsibility, Functional attributes, Economic benefits - that drive 
the use of Airbnb among respondents, while a second factor analysis based on motivation factors 
revealed 5 motivation constructs: Reputation, Price & location, Capacity & availability, Booking 
conditions, and Amenities. The subsequent cluster analysis identified 5 distinct segments - Home 
Seekers, Money Savers, Conservative Consumers, Collaborative Consumers, Interactive Novelty 
Seekers - of Hungarian Airbnb guests. The results also showed that the top motivations of choosing 
Airbnb among respondents were low cost and location, and Airbnb users were primarily attracted 
by economic benefits and the possibility to reduce travel cost, while experiential advantages such as 
novelty, authenticity, or social responsibility proved to be secondary of importance.

Kulcsszavak: Airbnb, utazási motiváció, klaszteranalízis, turizmus
Keywords: Airbnb, travel motivation, cluster analysis, tourism

BEVEZETÉS
Az elmúlt évtizedben a sharing economy jelensége felbolygatta a hagyományos szállásadói és szállítási 
ágazatot, és a turisztikai piacok nagymértékű átrendeződését eredményezte (Botsman, R. – Rogers, 
R. 2011; Dudás G. et al. 2020; Nod G. et al. 2019; Önder, I. et al. 2019; Tussyadiah, I. P. – Pesonen, 
J. 2016). Az Airbnb – egy online szállásmegosztó szolgáltatást nyújtó platform – tekinthető ennek 
a „bomlasztó” hatásnak (Guttentag, D. et al. 2018) az egyik klasszikus iskolapéldájának, amely a 
2008-as megalapítása óta napjainkra a világ legjelentősebb szálláshely szolgáltatójává vált (Adamiak, 
C. 2019; Tran, T. H. – Filimonau, V. 2020). Ezidáig több mint 500 millió vendég foglalt szállást, és 
szállt meg az Airbnb platformján meghirdetett 7 millió szállás egyikén, amelyek világszerte több mint 
100 ezer városban és 191 országban érhetőek el1. Az utazók körében egyre nagyobb népszerűségre 
szert tevő Airbnb jelentős média és tudományos figyelmet is generált, ami az elmúlt években az 
Airbnb-vel és annak hatásaival foglalkozó vizsgálatok és elemzések számának ugrásszerű növekedé-
sét eredményezte (Dann, D. et al. 2019; Guttentag, D. 2019). E nemzetközi és hazai tanulmányok 
többsége néhány olyan központi kérdésre fókuszál, mint például a kínálat területi eloszlása (Ada-
miak, C. 2018; Brauckmann, S. 2017; Boros L. et al. 2018; Dudás G. et al. 2017; Gyódi K. 2017; 
Ioannides, D. et al. 2018), a helyi közösségekre (Gottlieb, C. 2013), illetve a lakás– és albérletpiacra 
gyakorolt hatások (Alizadeh, T. et al. 2018; Horn, K. – Merante, M. 2017; Schäfer, P. – Braun, 
N. 2018; Wachsmuth, D. – Weisler, A. 2017), az Airbnb-hez kapcsolható jogi (Crommelin, L. et al. 
2018; Guttentag, D. 2015; Ranchordás, S. et al. 2016), szabályozási (Ferreri, M. – Sanyal, R. 
2018; Hajibaba, H. – Dolnicar, S. 2017; Hong, S. – Lee, S. 2018), és adózási (Dudás G. et al. 2019; 
Kaplan, R. A. – Nadler, M. L. 2015; Ranchordás, S. et al. 2016) kérdések, valamint az Airbnb 
hagyományos szállásadó szektorra gyakorolt hatásainak (Alrawadieh, Z. et al. 2019; Fang, B. et al. 
2016; Xie, K. L. – Kwok, L. 2017; Zervas, G. et al. 2017) vizsgálata. Mindazonáltal az utóbbi időben 
a leginkább az érdeklődés középpontjába került azon motivációs tényezők feltárása is, amelyek befo-

1 Airbnb (2020) Fast Facts. https://news.airbnb.com/fast-facts/ Letöltve: 2020.01.12.
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lyásolhatják az embereket abban, hogy a hagyományos szállások helyett, az Airbnb platformján kínált 
szállásokat válasszák (Buda G. – Lehota J. 2019; Guttentag, D. 2019; Heo, C. Y. – Blengini, I. 
2019). Annak ellenére, hogy a korábbi kutatások során számos motivációs tényezőt sikerült megha-
tározni és jelentős előrelépés történt az utazók motivációnak megértése irányában is, a vizsgálatok 
számos esetben inkonzisztens eredményeket hoztak (Jang, J. et al. 2019). Tussyadiah és Pesonen (2016) 
például arra a megállapításra jutott, hogy az utazókat elsősorban a költségmegtakarítás lehetősége, a 
társadalmi interakció iránti vágy, valamint a helyi közösséggel való kapcsolatteremtés motiválja, míg 
Guttentag és társai (2018) szerint 5 fő motiváló tényező (1, interakció; 2, otthon nyújtotta előnyök; 3, 
újdonság; 4, sharing economy ethosz; 5, helyi hitelesség) befolyásolja a turistákat a szállásválasztás 
folyamán. Ezen túlmenően a további vizsgálatok azt is hangsúlyozzák, hogy az online szállásmeg-
osztó portálokon hirdetett szállások igénybevételének szándéka nemcsak az egyes országok turistái 
körében különbözik jelentősen (Flash Eurobarometer 2018), de az egyes demográfia csoportokon 
belül is eltéréseket mutathat (Böcker, L. – Meelen, T. 2017). Ennek következtében tanulmányunk 
fő célja, hogy a korábbi kutatásokkal összhangban egy átfogó képet adjunk a magyar turisták Airbnb 
választási preferenciáiról és megértsük, hogy mi motiválja a magyar utazókat, hogy az Airbnb-t 
válasszák a hagyományos szállások helyett. Másrészt fontosnak tartjuk az Airbnb-t használók és az 
Airbnb-t nem használók demográfiai jellemzőinek és utazási szokásainak megismerését is, hogy még 
pontosabb képet tudjunk adni arról, hogy melyek lehetnek a döntő befolyásoló tényezők az egyes 
szállásválasztási döntések meghozatala során.

IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Az Airbnb jelensége
Az Airbnb lényegében egy olyan online szállásmegosztó platform, amelyen keresztül az ingatlan-
tulajdonosok megoszthatják vagy bérbe is adhatják kihasználatlanul álló tereiket/ingatlanjaikat 
szálláshelyként turisták számára (Dudás G. et al. 2018) néhány napra, hétre vagy hónapra, és annak 
függvényében, hogy a kiadott szállás elhelyezkedésétől és egyéb jellemzőitől függően akár jelen-
tős bevételhez is juthatnak (Jung, J. et al. 2016; Teubner, T. et al., 2016). Ezek a kiadó ingatlanok 
legtöbbször teljes házat vagy apartmant foglalnak magukba, azonban a kínálatban privát szobák 
vagy közös szobák is megjelennek – ezekben az esetekben legtöbbször a hoszt is jelen van a szállás 
használata során (Guttentag, D. 2019). Az Airbnb egyik fő vonzereje, hogy a platformon szállás-
lehetőségek széles spektruma válik elérhetővé a fogyasztók számára (Poon, K. J. – Huang, W-J. 
2017; Tussyadiah, I. P. 2016), így az turisták foglalhatnak teljes lakásokat, házakat, nyaralókat, de 
hozzáférhetnek olyan extrém szállásformákhoz is, mint a hajók, lombházak, kastélyok vagy éppen 
igluk (Guttentag, D. 2019), azaz jóval rugalmasabb és szélesebb kínálatot biztosít, mint a nagy 
hotelláncok. A vendégek oldaláról a szálláskeresés és szállásfoglalás folyamata nagy hasonlóságot 
mutat az online utazási irodák (pl. expedia, booking.com, szállás.hu) használatával (Dudás G. et 
al. 2016), bár a foglalási folyamat megkövetel némi kommunikációt a házigazdával. Sikeres foglalás 
esetén a két fél között a fizetés az Airbnb felületén történik, amely után az Airbnb szolgáltatási díjat 
számol fel mindkét fél részére. 
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Az Airbnb 2008-as megalapítása után a kezdetekben korlátozott népszerűségnek örvendett, és 
közel két és fél évbe telt, hogy 2011 februárjában elérje az egymilliós foglalt vendégéjszaka számot 
(Dudás G. et al. 2016). A 2011-es évtől kezdve azonban a vállalat rendkívül gyors és dinamikus 
növekedésbe kezdett2, így 2013-ban már 6 millió, 2014-ben 16 millió, 2015-ben 40 millió, 2016-ban 
80 millió, míg 2017-ben 115 millió, 2018-ban pedig 164 millió vendég foglalt szállást az Airbnb 
platformján3,4,5 (Guttentag, D. 2019). A vendégéjszakák számának növekedésével párhuzamosan 
az Airbnb-n listázott szállások száma is dinamikus növekedést mutatott, így napjainkra világszerte 
több mint 7 millió szállást kínál több mint 100 ezer városban6. Továbbá a 31 milliárd dolláros becsült 
értéke7 olyan szállásszolgáltatást nyújtó piaci óriások táborába emeli, mint Hilton (20mrd dollár) és a 
Marriott (34mrd dollár) szállodaláncok, vagy mint az Expedia (16mrd dollár) online utazási vállalat8 
(Dann, D. et al. 2019; Teubner, T. 2018).

Nem meglepő módon az Airbnb világszintű elterjedése a szálláshely piacra gyakorolta a legnagyobb 
hatást, ugyanakkor arról, hogy ezek a hatások milyenek, megoszlanak a vélemények. Az egyik oldal 
képviselői megkérdőjelezik az Airbnb hatásait, és azt hangsúlyozzák, hogy az Airbnb szállodaszek-
torra gyakorolt hatása elhanyagolható mértékű, ugyanis attól teljesen eltérő, alacsonyabb színvonalú 
szolgáltatást kínál, ráadásul egy teljesen más piaci szegmensnek (elsősorban fiatal, költségérzékeny 
turistáknak) (Guttentag, D. 2015; Tran, T. H. – Filimonau, V. 2020), ami nem vonzó (a legtöbb 
bevételt hozó) az üzleti utazók számára (Guttentag, D. – Smith, S. 2017). Ezen az állásponton 
van az Airbnb vállalata maga is9,10 de számos szállodavezető is elutasítja az Airbnb által képviselt 
veszélyt11,12. A másik oldal ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy az Airbnb jelentős veszélyforrást 
jelent a hagyományos szállásadó szektorra, ugyanis például Zervas és társai (2017) kutatása kimutatta, 

2 Griswold, A. (2017) This new year’s, Airbnb got the hockey-stick growth that every startup envies. https://
qz.com/877080/airbnbs-growth-in-guests-on-new-yearsis-the-hockey-stick-curve-that-every-startup-wants/ Letöltve: 
2020.01.28.

3 Molla, R. (2017) Airbnb is on track to rack up more than 100 million stays this year – and that’s only the beginning 
of its threat to the hotel industry. www.recode.net/2017/7/19/15949782/airbnb-100-million-stays-2017-threat-business-
hotel-industry Letöltve: 2019.12.11.

4 Statista (2019) Total number of Airbnb guest arrivals worldwide from 2016 to 2018. https://www.statista.com/statis-
tics/996828/airbnb-total-number-of-guest-arrivals/ Letöltve: 2020.02.03.

5 Team, T. (2018) As a rare profitable unicorn, Airbnb appears to be worth at least $38 billion. www.forbes.com/sites/great-
speculations/2018/05/11/as-a-rare-profitableunicorn-airbnb-appears-to-be-worth-at-least-38-billion/#7be4a4d72741 
Letöltve: 2020.02.11.

6 Airbnb (2020) Fast Facts. https://news.airbnb.com/fast-facts/ Letöltve: 2020.01.12.
7 Sherwood, H. (2019) How Airbnb took over the world. https://www.theguardian.com/technology/2019/may/05/airbnb-

homelessness-renting-housing-accommodation-social-policy-cities-travel-leisure Letöltve: 2019.12.11.
8 Yu, H. (2017): Marriott and Hilton stay ahead of the sharing economy, proving that Airbnb is not the Uber of hotels. 

https://www.forbes.com/sites/howardhyu/2017/02/16/marriott-and-hilton-stay-ahead-of-the-sharing-economy-
proving-that-airbnb-is-not-the-uber-of-hotels/#65d317ce76b3 Letöltve: 2019.12.13.

9  Business Insider Intelligence (2017) Airbnb CEO speaks on disrupting hotel industry. www.businessinsider.com/
airbnb-ceo-speaks-on-disruptinghotel-industry-2017-3 Letöltve: 2020.01.28.

10 Trenholm, R. (2015) Airbnb exec denies competition with hotels, says an Airbnb trip ‘changes you. https://www.
cnet.com/news/airbnb-exec-denies-competition-with-hotels-says-an-airbnb-trip-changes-you-somehow/ Letöltve: 
2019.12.11.

11 Handley, L. (2017) Hilton hotels senior executive dismisses Airbnb as a ‘lodging’ company; says Hilton is more about 
hospitality. www.cnbc.com/2017/09/18/hilton-executive-dismisses-airbnb-as-a-lodging-company.html Letöltve: 
2020.02.11.

12 Trejos, N. (2018) Hotel CEOs talk security, technology and room service. www.usatoday.com/story/travel/road-
warriorvoices/2018/02/19/hotel-ceos-talksecurity-technology-and-room-service/335815002/ Letöltve: 2020.01.28.
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hogy az Airbnb-k számának 10 százalékos növekedése 0,39 százalékkal csökkentheti a szállodák 
bevételeit, továbbá azt is kiemelik, hogy ezek a hatások sokkal erőteljesebbek az olcsóbb szállodáknál. 
Hasonlóképpen Lane és Woodworth (2016) kutatása azt állapította meg, hogy az Airbnb korlátozza 
szállodák árképzési rugalmasságát és leginkább a csúcsidőszakban fékezi a kínálat bővülését.

Az eddigiek alapján tehát jól körvonalazódik, hogy nincs konszenzus arról, hogy milyen hatással 
van az Airbnb a hotelekre, hiszen a vizsgálat mintanagyságától és helyétől függően eltérő megállapí-
tások születtek. Mindazonáltal a legtöbb kutatásban arra a következtetésre jutottak, hogy a legtöbb 
fogyasztó azért választja az Airbnb-t, mert ezzel pénzt tud megtakarítani (Tussyadiah, I. P. 2015), 
így az ilyen szállásokat igénybe vevő vendégek szállásválasztása során a fő motiváló tényezőnek a 
hagyományos szállások áraival szembeni kedvezőbb ár bizonyulhat (Guttentag, D. 2015; Nowak, B. 
et al. 2015; Tussyadiah, I. P. 2015). A kedvező ár különösen a korlátozott erőforrásokkal rendelkező, 
de az infokommunikációs technológiát intenzíven használó fiatalok, valamint a több főre szállást 
kereső, árérzékeny családok számára teheti versenyképessé az Airbnb-t (Dudás G. et al. 2018).

Motivációs tényezők
Az elmúlt pár évben az Airbnb-vel foglalkozó szakirodalmak száma jelentős növekedést mutatott 
(Guttentag, D. 2019), amelyekben számos releváns gazdasági-, fenntarthatósági-, és társadalmi 
motívumot azonosítottak (Hamari, J. et al. 2016; Hawlitschek, F. et al. 2016; Tussyadiah, I. P. 2016), 
amelyek hatással lehetnek a szállásválasztási döntésekre (Dann, D. et al. 2019). Guttentag (2016) 
szerint az Airbnb-n történő foglalás során leginkább azok a motivációs tényezők kerülnek előtérbe, 
amelyeket az emberek a nem szálloda típusú szállások (pl. panziók vagy apartmanok) kiválasztása 
során vesznek figyelembe. Ezek alapján olyan elemek, mint a pénzmegtakarítás, az otthonos légkör, 
valamint az autentikus élmények átélésének lehetősége befolyásolhatják döntően a foglalási szándékot 
(Guttentag, D. 2016; Tran, T. H. – Filimonau, V. 2020; Wang, Y. 2007). Megállapítható, hogy az 
Airbnb felhasználók a magyar lakosságnak egy viszonylag kisebb (európai összevetésben mégsem 
átlag alatti) szeletét képviselik, amit számos motivációs tényező határoz meg (Dudás G. – Vida Gy. 
2020). E megállapításokkal összhangban a további kutatások is azt hangsúlyozzák, hogy az emberek 
a legtöbb esetben gazdasági megfontolásból (jó ár-érték arány, költségcsökkentés, gazdasági előnyök) 
választják az online szállásmegosztó platformokon elérhető szállásokat (Guttentag, D. 2015; Mao, 
Z. – Lyu, J. 2017; Nowak, B. et al. 2015; Pung, J. M. et al. 2019; So, K. K. F. et al. 2018). Tussyadiah 
és Pesonen (2018) kutatása például amerikai és finn válaszadók válaszaira alapozva 2 fő faktort – 
társadalmi vonzerő (social appeal) (a közösség iránti vágy és fenntarthatóság) és a gazdasági vonzerő 
(economic appeal) (költségmegtakarítás) – azonosított, amelyek jelentős mértékben ösztönzik az 
utazókat arra, hogy online szállásmegosztó platformok szolgáltatásait válasszák. Hasonlóan az előző 
vizsgálathoz, Guttentag és társai (2018) az egyesült-államokbeli és kanadai felhasználók körében 
végeztek kutatást, mely során 5 fő motivációs faktort sikerült meghatározniuk: 1, otthon nyújtotta 
előnyök (home benefits); 2, interakció (interaction); 3, helyi hitelesség (local authenticity); 4, újdon-
ság (novelty); 5, sharing economy ethosz (sharing economy ethos). Ugyanakkor vizsgálatukban azt 
is kiemelik, hogy elsősorban a gyakorlati előnyök (pl. ár, elhelyezkedés, háztartási szolgáltatások) 
bizonyultak a fő motiváló tényezőknek, mindazonáltal hangsúlyozták, hogy a tapasztalati tényezők 
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(hitelesség, újdonság, társadalmi kölcsönhatás) is sok felhasználóra gyakorolnak hatást, de kisebb 
mértékben.

Mindazonáltal nemcsak a gazdasági dimenzió tekinthető a fő mozgatórugónak, ugyanis Lane és 
Woodworth (2016) kutatása rávilágított arra, hogy az Airbnb nem minden esetben kínálja a legked-
vezőbb árú szállást, így bizonyos piacokon a platformon kínált szobák napi ára magasabb lehet, mint 
a szállodák által kínált árak. Ugyanakkor az Airbnb rugalmasabb kínálata és az elérhető szélesebb 
körű tulajdonságok jobb ár-érték arányúnak tüntethetik fel az adott szállást, így az olyan funkcio-
nális tulajdonságok, mint például a szállás elhelyezkedés, vagy a háztartási szolgáltatások nagyban 
növelhetik az Airbnb észlelt értékét vagy vonzerejét (Guttentag, D. 2016; Tran, T. H. – Filimonau, 
V. 2020). Ennek következtében olyan tényezők is mint például a hitelesség (Guttentag, D. et al., 
2018; Poon, K. Y. – Huang, W-J. 2017), az újdonság (Guttentag, D. 2016), az élvezeti érték (Yang, 
S. – Ahn, S. 2016), az otthon nyújtotta előnyök (Guttentag, D. 2016; So, K. K. F. et al., 2018), 
valamint a társadalmi interakciók (Guttentag, D. et al., 2018; Stors, N. – Kagermaier, A. 2015) 
és autentikus helyi élmények átélésének lehetősége (Yannopoulou, N. et al., 2013) is jelentős befo-
lyásoló tényezőnek bizonyulhatnak a szállások kiválasztásának folyamatában. Stors és Kagermaier 
(2015) kutatása szerint például a német felhasználók számára a hitelesség, valamint a társadalmi 
kapcsolatok ugyanolyan súllyal esnek latba a döntési folyamatban, mint a monetáris dimenzió. Yang 
és Ahn (2016) dél-koreai mintán alapuló kutatása viszont azt találta, hogy az élvezet, mint hedonikus 
motiváció pozitívan befolyásolja a fogyasztók Airbnb-hez való hozzáállását, ugyanakkor az egyéb 
motivációs tényezők, mint a fenntarthatóság, vagy a gazdasági előnyök nem mutattak szignifikáns 
hatást.

Mindemellett fontos kiemelni, hogy az utazók egy-egy döntés meghozatala során nem csupán 
motivációs elemeket vesznek számításba, hanem számos olyan demotiváló tényezőt is mérlegelhetnek 
a szállás kiválasztása során, amelyek arra ösztönözhetik őket, hogy ne vegyék igénybe ezeket a 
szolgáltatásokat (Pung, J. M. et al. 2018; Tran, T. H. – Filimonau, V. 2020). A jelenlegi kutatások 
elsősorban a bizalom hiányát (lack of trust) emelik ki (Kim, J. et al. 2015; Mahdevan, R. 2018) mint 
korlátozó vagy elrettentő elemet, azonban további demotiváló tényezőket is azonosítottak, mint a 
fogyasztói tudatosság és ismeretek hiánya (Barnes, S. J. – Mattsson, J. 2016; Tussyadiah, I. P. – 
Pesonen, J. 2018), biztonsági kérdések (Tran, T. H. – Filimonau, V. 2020), hatékonyság hiánya (lack 
of efficacy) (Tussyadiah, I. P. 2015; Tussyadiah, I. P. – Pesonen, J. 2018), vagy éppen a megtakarítá-
sok hiánya (lack of cost savings) (Tussyadiah, I. P. 2015), amelyek szintén fontos szerepet játszanak 
a korábban már ismertetett kontextusban.

MÓDSZERTAN

Az adatfelvétel eszköze
Kutatásunk során online kérdőíves lekérdezést alkalmaztunk, amellyel célunk a magyarországi 
turisták utazási szokásainak megismerése volt, valamint annak a feltárása, hogy mi motiválja a 
magyarországi utazókat, hogy az Airbnb platformján kínált szállásokat válasszák a hagyományos 
szállásadással szemben, és milyen tényezők befolyásolják őket ebben a kiválasztási folyamatban. 
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A tanulmányban alkalmazott online kérdőíves lekérdezés egy több keretes online nem véletlenszerű 
mintavételi megközelítésen alapult (Guttentag, D. et al. 2018; Kuzmanovic, M. – Langovic, Z. 
2018), amelyet korábbi hasonló fókuszú kutatások (Guttentag, D. 2016; Guttentag, D. et al. 2018; 
So, K. K. F. et al. 2018; Tran, T. H. – Filimonau, V. 2020) analógiájára építettünk fel. Mivel az Airbnb 
felhasználók a magyar lakosságnak egy viszonylag kis szeletét képviselik, és olyan jellemzőkkel bír-
nak, amely a hagyományos kutatási módszerekkel csak nehezen teszi elérhetővé őket (Guttentag, D. 
2016; Liang, L. J. et al. 2018; Marpsat, M. – Razafindratsima, N. 2010), így a válaszadók többségét 
különböző közösségi média felületeken (pl. Facebook, LinkedIn, Instagram) keresztül kérdeztük le 
a hólabda mintavételi eljárás alkalmazásával. Mivel a mintavételi eljárásunk nem volt véletlenszerű, 
ezért a mintavételi oldalak kombinációjával tettük megfelelővé az online kérdőív eszközét (Gut-
tentag, D. 2016), ugyanis az Airbnb-t használók rendszeres Internethasználónak bizonyulnak, és 
fokozott aktivitást mutatnak a közösségi média felületeken is, így a vizsgálati eszközünk mind az 
Airbnb-t használók, mind az Airbnb-t nem használók táborának elérését biztosította (Kagermaier, 
A. et al. 2015). Mindemellett érdemes kiemelni azt is, hogy a Facebook, valamint a többi hasonló 
közösségi média felület elismert és alkalmazott mintavételi keretként szolgálhatnak az online kérdő-
íves lekérdezések esetében, és e felületek használatával hasonló vagy akár jobb minőségű adatokat is 
szerezhetünk, mint bármely más gyakran alkalmazott mintavételi alternatíva alkalmazásával (Bal-
tar, F. – Brunet, I. 2012; Guttentag, D. et al., 2018; Ramo, D. E. – Prochaska, J. J. 2012). Ezek 
alapján az adatgyűjtésre 2019. szeptember 25. és 2019. november 25. között került sor, amely során 
összesen 829 kérdőív került kitöltésre.

A kérdőív felépítése
A lekérdezett kérdőív 4 szerkezeti egységből állt, amely rövid nyitott, feleletválasztós, valamint 
Likert-skálát tartalmazó kérdésekből épült fel. A kérdőív első szakasza általános utazási szokásokra 
(pl. Hányszor utazik egy évben?, Hol foglalja le a szállását? stb.) vonatkozó kérdéseket tartalmazott. 
A második szerkezeti egység kérdései az emberek Airbnb-vel való tapasztalatait vizsgálta. Itt először 
rákérdeztünk, hogy a válaszadó igénybe vette-e már az Airbnb platformjának szolgáltatásait, és 
amennyiben nem, mik voltak ennek az okai. Ezután az általános Airbnb használati szokásokra (pl. 
hányszor vette igénybe az Airbnb-t, mióta használja stb.), valamint a legutóbbi Airbnb használatra 
(pl. hol vette igénybe, tartózkodási idő, szálláshely típusa stb.) kérdeztünk rá. A harmadik szerke-
zeti egység az Airbnb használatának okaira és a válaszadók motivációjára vonatkozó kérdéseket 
tartalmazott, elsősorban azokra a tényezőkre összpontosítva, amelyek befolyásolhatják az egyéni 
felhasználót a szállásválasztási döntés meghozatalában. Először a potenciális motiváció mérésére 
a korábbi szakirodalmakban alkalmazott motivációs elemek (Guttentag, D. et al., 2018; So, K. 
K. F. et al., 2018; Tussyadiah, I. P. – Pesonen, J. 2016; Varga Á. – Belényi T. 2018) felhaszná-
lásával 15 motivációs állítást (pl. Az Airbnb-ben való tartózkodás segített csökkenteni az utazási 
költségeimet) fogalmaztunk meg, amelyek egy 5 fokozatú Likert-skálán (1 = határozottan nem értek 
egyet – 5 = határozottan egyetértek) kerültek értékelésre. Ezek az állítások alapvetően 4 dimenzió 
(ár, funkcionális tulajdonságok, egyedi és új élmények, sharing economy ethosz) köré csoportosítha-
tók, és a magyar válaszadók véleményét vizsgálták az Airbnb-n keresztül történő szállásfoglalással 
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kapcsolatban. Másodszor, egy további 16 motivációs elemből álló (pl. a szállás ára, elhelyezkedése, 
az értékelések száma) kérdéssort is feltettünk, amelyek azt mérték, hogy az egyes tényezők milyen 
mértékben befolyásolják a felhasználókat az Airbnb-n történő foglalás során. A motivációs elemeket 
ebben az esetben is a nemzetközi szakirodalmak alapján (Guttentag, D. 2016; Guttentag, D. et 
al. 2018; Kuzmanovic, M. – Langovic, Z. 2018; Poon, K. Y. – Huang, W-J. 2017; Trepels, L. C. 
R. 2018) állítottuk össze, és azokhoz hasonlóan arra kértük a kitöltőket, hogy egy 5 fokozatú Likert-
skálán (1 = nagyon nem befolyásol – 5 = nagyon befolyásol) értékeljék azokat. Harmadrészt arra 
kértük a válaszadókat, hogy egy 1-től 8-ig terjedő skálán (1 = legfontosabb – 8 = legkevésbé fontos) 
értékeljenek 8 általunk kiválasztott motivációs tényezőt (pl. értékelések száma, elérhető fényképek 
száma, a szállás ára stb.) aszerint, hogy azokat milyen súllyal veszik figyelembe az Airbnb szállás 
kiválasztása során. Ezenkívül a kérdőív e szakaszába két figyelemellenőrzési kérdést is beépítettünk, 
hogy kiszűrjük a figyelmetlen és nem elkötelezett válaszadókat. A kérdőív utolsó szakaszában az 
Airbnb-t használók és Airbnb-t nem használók jellegének összehasonlítása érdekében a válaszadók 
demográfiai jellemzőit is lekérdeztük, ideértve az életkort, nemet, iskolai végzettséget, foglalkozást, 
jövedelmi szintet, valamint a lakóhelyet.

Alkalmazott vizsgálati módszerek
A kutatási kérdések megválaszolása érdekében többféle statisztikai elemzést végeztünk SPSS és Excel 
szoftverek felhasználásával. Először alapvető leíró statisztikai számításokat végeztünk a mintánk 
demográfiai jellemzőinek, valamint az Airbnb-t használók utazási szokásainak áttekintése céljából. 
Ezután a Guttentag (2016), valamint Guttentag és társainak (2018) kutatásait alapul véve – és kiegé-
szítve azt további számításokkal – faktor- és klaszteranalízist végeztünk annak feltárására, hogy a 
magyar utazók miért választják az Airbnb-t, és milyen profillal rendelkeznek az Airbnb felhasználók 
egyes szegmensei.

KUTATÁSI EREDMÉNYEK

A vizsgálati minta
A lekérdezés időtartama alatt összesen 829-en töltötték ki a kérdőívet. A kérdőívek feldolgozása 
során 39 válaszadó nem adott megfelelő választ az ellenőrző kérdésekre, továbbá 18 kérdőív válaszai 
ellentmondásokat tartalmaztak, így ezeket kizártuk a további vizsgálatból, ami így egy 772 elemből 
álló végső mintát eredményezett. A kutatás a magyar turisták Airbnb választási döntésire fókuszált, 
azonban a válaszadók többsége (497 válaszadó, 64,4%) azt jelezte, hogy még nem használta az Airbnb 
utazásai során. Így a továbbiakban a vizsgálati mintánkat a 275 Airbnb-t már használók válaszai 
képezték. A válaszadók demográfiai profilját és az Airbnb használati szokásait az 1. táblázat szem-
lélteti. A mintánk a nemek szempontjából kiegyensúlyozatlan, hiszen a kitöltők 65,9%-a nő, míg 
34,1%-a férfi volt. A nők ilyen típusú viszonylag magasabb reprezentációja összhangban van a korábbi 
online kérdőíves kutatásokban tapasztaltakhoz (pl. Buda G. – Lehota J. 2019; Guttentag, D. et al. 
2018; Sax, L. J. et al., 2003, 2008; Tran, T. H. – Filimonau, V. 2020), továbbá ebben a magasabb 
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arányban az is közrejátszhat, hogy a nők általában fontosabb szerepet töltenek be az utazási döntések 
meghozatalában (Mottiar, Z. – Quinn, D. 2004).

1. táblázat: A válaszadók demográfiai profilja és Airbnb használati szokásaik (n=275) 
Table 1. Demographic profile of respondents and their Airbnb usage patterns

Jellemzők n %  Jellemzők n %
Nem (n=273) Utazási gyakoriság (külföldi és belföldi) (n=275)
Nő 180 65,9 Egyszer egy évben 11 4
férfi 93 34,1 2-3 alkalommal egy évben 83 30,2
Kor (n=272) 4-5 alkalommal egy évben 67 24,4
Fiatalabb, mint 22 éves 30 11 Több mint 5 alkalommal egy évben 114 41,5
22-24 éves 101 37,1 Mióta használja az Airbnb-t? (n=275)
25-34 éves 105 38,6 Kevesebb, mint 1 éve 50 18,2
35-44 éves 19 7 1-2 éve 104 37,8
45-54 éves 10 3,7 2-4 éve 91 33,1
55-64 éves 6 2,2 Több mint 4 éve 30 10,9
65 éves vagy idősebb 1 0,4 Hányszor szállt meg Airbnb szálláson? (n=275)
Iskolai végzettség (n=274) 1-2 alkalommal 125 45,5
Középiskola vagy annál alacsonyabb 17 6,2 3-4 alkalommal 73 26,5
Jelenleg felsőoktatásban hallgató 103 37,6 5 vagy annál több alkalommal 77 28
Egyetemi / főiskolai végzettség 137 50 Hány éjszakára foglal szállást? (n=275)
Doktori végzettség 17 6,2 1-2 éjszaka 96 34,9
A háztartás anyagi helyzete (n=275) 3-4 éjszaka 121 44
Nincsenek anyagi gondok 57 20,7 5 vagy annál több éjszaka 58 21,1
A jövedelemből jól kijönnek 120 43,6 Hányan szálltak meg Önnel?
Beosztással jól kijönnek, de nem engedhetnek 
meg nagyobb kiadásokat 69 25,1 2 vagy kevesebb 152 55,3

Nehezen tudnak megélni 3 1,1 3-4 78 28,4
Nem tudja megítélni 8 2,9 5 vagy annál több 45 16,4
Nem kíván válaszolni 18 6,5 Milyen szállásforma helyett választotta az Airbnb-t? (n=275)

Szálloda 68 24,7
Panzió vagy apartman 145 52,7

    Egyéb 62 22,5

Forrás: saját számítás / Source: own calculation

Mindemellett a kitöltők viszonylag fiatal korosztályból kerültek ki, ugyanis 48,1%-uk a 25 év 
alatti, míg 38,6%-uk a 25-34 éves korosztályba sorolható, ami összhangban van a magyar internet-
használók kormegoszlásával13. Legtöbbjük egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik (50%) 
vagy jelenleg is felsőoktatásban hallgató (37,6%). Ezek a tendenciák is összhangban vannak a korábbi 
eredményekkel, és jól körvonalazzák, hogy a megosztáson alapuló gazdaság használói elsősorban 
jól képzett középosztálybeliek (Cheng, D. 2014; Lahti, V. M. – Selosmaa, J. 2013). Mindemellett a 
válaszadók 64,3%-a jónak ítéli meg saját háztartása anyagi helyzetét, jelezve, hogy nincs pénzügyi 
problémájuk és jól kijönnek a jövedelmükből. Ez visszatükröződik az utazási gyakoriság értékekben 
is, ugyanis a válaszadók 59,8%-a négy vagy annál több alkalommal utazik egy évben, míg csupán 

13 Gemius Global (2014) Facts about Hungarian Internet users. https://www.gemius.com/agencies-news/facts-
about-hungarian-internet-users.html Letöltve: 2020.02.04.
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7,1%-uk jelezte csak, hogy mindössze egy alkalommal utazik egy évben. Mindemellett érdemes 
megállapítani, hogy az Airbnb platformon keresztül megszállók szolgálttás használati gyakorisága is 
alacsony, ami a kutatási eredmények korlátait is kijelöli.

Faktoranalízis
A kutatás részeként először faktoranalízist (főkomponens elemzés varimax rotációval) végeztünk a 
kérdőívben lekérdezett 15 motivációs elemre, valamint 16 motivációs tényezőre, hogy meghatároz-
zuk azokat az okokat, amelyek miatt az utazók az Airbnb-t választják a hagyományos szállásokkal 
szemben. Az első faktoranalízis 4 alapvető tényezőt határozott meg, amelyek befolyásolhatják az 
Airbnb használatát a magyar utazók körében. Ezeket a faktorokat az „Interakció”, „Társadalmi fele-
lősségvállalás”, „Funkcionális tulajdonságok”, valamint „Gazdasági előnyök” címkékkel láttuk el 
(2. táblázat). 

2. táblázat: A motivációs elemek faktoranalízise (n=275) 
Table 2. Factor analysis of the motivational items (n=275

Faktor motiváció Faktor 
érték Sajátérték

Variancia 
magyarázat 
(kumulatív)

Cronbach α A válaszok 
átlaga

Interakció 5,29 25,83 (25,83) 0.885 2,82

Egyedi (nem standardizált) élmények átélése miatt 0,80

Azért, hogy valami újat és nem szokványosat csináljak 0,80

Szállásadóval és a helybéliekkel való kapcsolatteremtés miatt 0,77

Autentikus helyi élmények átélése miatt 0,74
A szállásadótól hasznos helyi információk és tippek szerzése 
miatt 0,74

Azt gondoltam, hogy ez egy izgalmas élmény 0,73

Társadalmi felelősségvállalás 2,05 16,16 (41,99) 0.866 2,70
Az Airbnb-zés környezettudatosságot sugall 0,84
Az Airbnb-zés során társadalmilag felelősebb utazóvá válok 0,84

A szállásra költött pénzem közvetlenül a helyi emberekhez 
kerüljön

0,77

Funkcionális tulajdonságok 1,68 13,9 (55,89) 0.623 3,42

Elérhető háztartási szolgáltatások miatt 0,73
Az otthonos érzet miatt 0,73

Magasabb színvonalú szállások kevesebb pénzért 0,61

Jó elhelyezkedése miatt 0,48

Gazdasági előnyök 1,33 13,09 (68,98) 0.829 4,03

Relatív olcsósága miatt 0,90
Az Airbnb-ben való tartózkodás segített csökkenteni az utazási 
költségeimet 0,88     

Forrás: saját számítás / Source: own calculation

Ez a 4 faktoros megoldás a teljes variancia 69,98 százalékát magyarázta és az összes faktorér-
ték meghaladta az általánosan alkalmazott 0,3 küszöbértéket (Field, A. 2013). A megbízhatósági 
teszt igazolta az adatok megfelelőségét, mivel a Cronbach-alfa 0,854 (n=275) volt, a minta megfe-



Dudás Gábor – Vida György – Boros Lajos
Miért választják a turisták az Airbnb-t?

11

lelőségének mérésére használt Kaiser-Meyer-Olkin érték szintén magas 0,825-es értéket adott, míg 
Bartlett-teszt (χ2=1993.001, df=105, p=.00) szignifikáns volt. Az első tényező az Interakció jelölést 
kapta és a variancia nagy részét (25,83) magyarázza. Ez az 5 elemből álló faktor elemei azt sugallják, 
hogy a válaszadókat olyan motivációs elemek vezérelték az Airbnb kiválasztása során, mint a szál-
lásadóval és a helyi lakosokkal való interakció és kapcsolatteremtés lehetősége, valamint, hogy nem 
szabványosított utazási élményben legyen részük. A második faktor a Társadalmi felelősségvállalás 
címkét kapta, és a variancia 16,16%-át magyarázza. Az ehhez köthető 3 motivációs tényező a helyi 
lakosok támogatását és a felelősségteljes utazóként való viselkedést testesíti meg. A harmadik faktor 
a Funkcionális tulajdonságok elnevezést kapta. Ez a 4 tényezőből álló faktor a variancia valamivel 
kisebb részét magyarázza (13,9%), amelyek a jól felszerelt, jó elhelyezkedésű otthonban való tartóz-
kodás iránti igényhez kapcsolhatók. A negyedik a gazdasági előny címkét kapta, és a 2 elemből álló 
faktor a variancia 13,09%-át magyarázza. A faktort alkotó két tényező arra utal, hogy az alacsonyabb 
költség és a pénzmegtakarítás lehetősége késztetheti arra a magyar utazókat is, hogy az Airbnb-t 
válasszák. Érdemes megállapítani, hogy a nemzetközi összehasonlíthatóság végett törekedtünk az 
imént említett nemzetközi kutatások pontos analóg hazai leképezésére, így az elemzésben olyan 
faktort is meghagytunk (pl. funkcionális tulajdonságok), amit szigorúbb statisztikai megkötésekkel 
ki is lehetett volna venni. Viszont ez csorbította volna az eredményeink teljességét, a magyarázóerőt 
viszont nem emelte meg jelentős mértékben. Így az összes létrehozott faktort megtartottuk.

Ezt követően egy következő faktoranalízist végeztünk el a lekérdezett további 16 motivációs 
tényezőre. A második faktoranalízis elvégzése után a „szálláshely általános értékelése” változót 
eltávolítottuk, mivel az elemek közötti korreláció alacsonyabb volt, mint a 0,3 küszöbérték (Field, A. 
2013; Hair, J. F. et al. 2010). Ezt követően újra lefuttattuk a faktoranalízist és a maradék 15 változó 
már megfelelőnek bizonyult, és 5 alapvető motiváció tényezőt határozott meg, amelyek befolyásol-
hatják az Airbnb használatát a magyar utazók körében. Ezeket a faktorokat az „Reputáció”, „Ár és 
lokáció”, „Kapacitás és foglalhatóság”, „Foglalási feltételek” valamint „Szolgáltatások” címkékkel 
láttuk el (3. táblázat). Ez az 5 faktoros megoldás a teljes variancia 60,46 százalékát magyarázta 
és az összes faktorérték meghaladta az általánosan alkalmazott 0,3 küszöbértéket (Field, 2013). A 
megbízhatósági teszt igazolta az adatok megfelelőségét, mivel a Cronbach-alfa 0,768 (n=275) volt, a 
minta megfelelőségének mérésére használt Kaiser-Meyer-Olkin érték szintén magas 0,707-es értéket 
adott, míg Bartlett-teszt (χ2=985.690, df=105, p=.00) szignifikáns volt.

A második faktorelemzés első tényezője a Reputáció jelölést kapta és a variancia nagyobb részét 
(19,77%) magyarázza. Ez az 5 elemből álló faktor elemei azt sugallják, hogy a válaszadók esetében 
fontos szerepet játszik az Airbnb választási folyamat során, hogy a szállásadóról és a szállásról magáról 
releváns és hasznos információt tudjanak szerezni. A második faktor az Ár és lokáció címkét kapta és 
a variancia 11,71%-át magyarázza. Az ehhez köthető 3 motivációs tényező a költségekből, valamint a 
jó elhelyezkedésből adódó motivációt kombinálja össze, és hangsúlyozza, hogy e tényezők is fontosak 
a döntési folyamat meghozatalában. A harmadik faktor a Kapacitás és foglalhatóság elnevezést 
kapta. Ez a 2 tényezőből álló faktor a variancia 12,26%-át magyarázza, amelyek a foglalt szállás 
méretéhez, és a foglalható napok számához kapcsolhatók. A negyedik faktor a Foglalási feltételek 
címkét kapta, és ugyancsak 2 elemből áll, ami a variancia 10,45%-át magyarázza, míg a Szolgálta-
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tások elnevezésű 5. faktor a variancia valamivel kisebb részét magyarázza (7,28%), amelyek a jól 
felszerelt, és jó tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkező elemeket testesíti meg.

3. táblázat: A motivációs tényezők faktoranalízise (n=275) 
Table 3. Factor analysis of motivational factors (n=275)

Faktor motiváció Faktor 
érték Sajátérték

Variancia 
magyarázat 
(kumulatív)

Cronbach α A válaszok 
átlaga

Reputáció 3,70 19,77 (19,77) 0,779 3,67

A szállásadó válaszadási aránya 0,83

A szállásadó válaszideje 0,81

A szállásadó értékelése 0,65

A szállásadó profilképe 0,63

A szálláshelyről készült értékelések száma 0,63

Ár és lokáció 1,77 11,71 (31,48) 0,527 4,33

A szállás ára 0,74

Egyéb díjak (pl. takarítás, extra emberek stb.) 0,73

A szállás elhelyezkedése 0,62

Kapacitás és foglalhatóság 1,36 11,26 (42,74) 0,646 4,16

Férőhelyek száma 0,80

Foglalható napok száma 0,80

Foglalási feltételek 1,21 10,45 (53,18) 0,597 3,66

A szállásfoglalás lemondási feltételei 0,80

Minimálisan foglalandó napok száma 0,78

Szolgáltatások 1,04 7,28 (60,46) 0,300 4,05

Az elérhető szolgáltatások (pl. légkondicionálás) 0,65

Jó tömegközlekedési kapcsolatok -0,58

A fényképek száma a szállásról 0,50     

Forrás: saját számítás / Source. own calculation

Klaszteranalízis
Azokban a turisztikai motiváció kutatásokban, ahol csupán a válaszadók kisebb aránya esik a klasz-
terező változókra, a faktor-klaszter megközelítés egy gyakran alkalmazott módszer (Alexander, A. 
et al. 2015; Dolnicar, S. et al. 2014; Guttentag, D. 2016; Guttentag, D. et al. 2018; Karvonen, 
M. – Komppula, R. 2013; Rid, W. et al. 2014). E folyamat során a motivációs változókat először 
egy faktorelemzés révén csökkentik, majd a kapott értékeket felhasználják az azt követő klaszter-
analízis során. A klaszteranalízis előtt elvégeztük a 15 változó multikollinearitás vizsgálatát is, és 
a korrelációval tesztelt változók egyike sem haladta meg a 0.9-es értéket (Sarstedt, M. – Mooi, E. 
2014), így a multikollinearitás nem jelentett problémát jelen kutatásban. Az elemzés során kétlépcsős 
klaszteres megközelítést alkalmaztunk, ahol először az agglomerációs együtthatókat teszteltük 3, 4, 
5, 6 klaszteres megoldáshoz, és a kimeneti értékeket importáltuk k-közép elemzésbe (10-es iteráció 
mellett) további vizsgálatra. A számítások alapján az 5 klasztercsoportos megoldást választottuk 
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(4. táblázat). Az eredmények értelmezésének megkönnyítése érdekében egyváltozós ANOVA szá-
mítást is végeztünk az egyes szegmensek átlag- és F-értékeinek megjelenítésére, ezzel szemléltetve, 
hogy az egyes motivációk milyen mértékben járulnak hozzá a végleges klasztermegoldáshoz14 (Gut-
tentag, D. et al. 2018). Mindemellett a klaszterszegmensek jobb jellemzése érdekében a demográfiai 
változók és utazási jellemzők alapján különböző profilváltozók számítását is elvégeztük az egyes 
szegmensekre (5. táblázat).

A klaszteranalízis a magyar válaszadókat 5 különböző szegmensre osztotta, amelyeket az alábbi 
címkékkel láttuk el: „Otthonkeresők”, „Pénzmegtakarítók”, „Konzervatív fogyasztók”, „Közösségi 
fogyasztók”, és „Interaktív újdonságkeresők”. Az általunk meghatározott klaszterprofilok értékes 
betekintést nyújthatnak, hogy mi motiválja az egyes utazócsoportokat az Airbnb szállásválasztás 
során.

A klaszteranalízis eredményei alapján jól körvonalazódik, hogy az Otthonkeresőket főként a 
gazdasági előnyök és a funkcionális tulajdonságok motiválják. A válaszadók nagyobb mértékben 
értettek egyet a gazdasági elemek fontosságával, azonban a funkcionális tulajdonságok is jelentős 
tényezőnek bizonyultak az Airbnb kiválasztási folyamatában, ugyanis mind a 4 funkcionális elem 
értéke jelentősen meghaladta a mintaátlagot. A másik két faktor elemei inkább semleges véleményt 
mutattak, továbbá az interakciós elemek közül kettő is (helyi emberekkel való interakció, valami újat 
és nem szokványosat csináljak) azt mutatta, hogy egyáltalán nem befolyásolta őket a kiválasztási 
folyamatban. Az Otthonkeresők esetében a leginkább kiegyensúlyozatlan a nemek közötti arány, és 
az életkort tekintve viszonylag idősebbnek mutatkoznak a mintaátlagnál (15,9%-uk 36 éves vagy 
annál idősebb szemben a 10,7%-os átlaggal). Mindemellett, az átlagosnál szignifikánsan nagyobb 
hajlandóságot mutattak, hogy teljes lakást/apartmant béreljenek (85,7% szemben 73,5%-os átlaggal), 
az Airbnb-t a panziók és apartmanok helyettesítésére használhatják (58,6%-uk választotta az Airbnb-t 
panzió vagy apartman helyett szemben 52,7%-os átlaggal), amely szállásformák sokkal közelebb áll-
nak az „otthonos érzethez”, mint a szállodák. Ezenkívül az Otthonkeresők szignifikánsan hosszabb 
időre szállnak meg (30%-uk 5 vagy annál több éjszakára foglal szemben 21,1%-os átlaggal), valamint 
sokkal tapasztaltabb Airbnb felhasználóknak bizonyulnak, ugyanis 37,1%-uk 5 vagy annál több 
alkalommal használta már az Airbnb-t szemben a 28%-os átlaggal.

A Pénzmegtakarítók elsősorban a gazdasági előnyök miatt választják az Airbnb-t, főleg az 
alacsony költségek jelentik számukra a fő motivációs forrást. A válaszadók sokkal erőteljesebb egyet-
értést mutattak ezzel a faktorral, mint az összes többivel, amelyek hatása inkább semleges volt, vagy 
a legtöbb válaszadó nem értett egyet a többi motiváció döntéshozatalt befolyásoló hatásával. A pénz-
megtakarítók viszonylag fiatalabb korosztályhoz sorolhatók, ugyanis 62,5%-uk 26 évnél fiatalabb 
(szemben az 54%-os mintaátlaggal). Ők az Airbnb-n lényegesen rövidebb időre foglalnak szállást 
(57,5%-uk 1-2 éjszakára foglal szemben 34,9%-os átlaggal), szignifikánsan nagyobb valószínűséggel 
foglalnak privát vagy közös szobát (52,5% szemben a 26,5%-os átlaggal), valamint az átlagnál jóval 
kevesebb alkalommal veszik igénybe az Airbnb szolgáltatásait (75,2%-uk 1-2 alkalommal szemben a 
45,5%-os átlaggal). 

14 SPSS (2020) K-means cluster analysis options. https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLVMB_23.0.0/
spss/base/idh_quic_opt.html Letöltve: 2020.02.11.
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A Konzervatív fogyasztók esetében minden motivációs elemnél átlagon aluli értékek rajzolódnak 
ki. Az e szegmensbe sorolt válaszadók csupán szerény mértékű egyetértést mutattak a gazdasági előny 
elemekkel, és figyelemre méltó egyet nem értést tanúsítottak az interakció, valamint a társadalmi fele-
lősségvállalás elemeivel. A konzervatív fogyasztóknál a legjobban kiegyensúlyozott a nemek aránya, 
viszonylag fiatalabb korosztályból kerülnek ki, és valamivel nagyobb rendszerességgel utaznak, mint 
a mintaátlag (52,7%-uk 5 vagy annál több alkalommal szemben 46,2%-os átlaggal). Mindemellett az 
is jól körvonalazódik, hogy az átlagnál szignifikánsan nagyobb valószínűséggel bérelnek teljes házat/
apartmant (81,8% szemben a 73,5%-al), és az átlagnál jóval kevesebb alkalommal vették igénybe 
eddig az Airbnb szolgáltatásait (50,9% 1-2-szer szemben 45,5%-os átlag). 

A Közösségi fogyasztók esetében jól látható, hogy minden motivációs elem átlagon felüli 
mértékben befolyásolja a válaszadókat szállásválasztás folyamatában. A gazdasági motivációs 
elemekkel mutatható ki a legmagasabb szintű egyetértés, ugyanakkor a funkcionális tulajdonságok 
és az interakciós elemekkel is kiemelkedően nagy arányban értenek egyet. A közösségi fogyasztók 
nagyobb valószínűséggel utaznak gyakran, mint az átlag (51,7% 5 vagy több alkalommal szemben az 
átlagos 46,2%-al). Az Airbnb-t más szálláshelyek (pl. hostelek) helyettesítőjeként használják (27,5% 
az Airbnb-t választja más szálláshelyek helyett szemben az átlag 22,5%-al), és általában nagyobb 
valószínűséggel bérelnek privát- vagy közös szobát, mint az átlag (31% szemben a 26.5%-al). 

Az Interaktív újdonságkeresőkre elsősorban az interakciós motivációs elemek vannak döntő 
hatással, ugyanis az egyetértés mértéke csak ebben a faktorban volt átlag feletti, a többi motivációs 
elem csak szerény vagy semleges hatást mutatott. Ebben a szegmensben a válaszadók viszonylag 
idősebbnek bizonyultak (48,1%-a 26 és 35 év közötti szemben a 35.3%-al), akik az Airbnb-t inkább 
közepes időtartamú (3-4 nap) tartózkodások során veszik igénybe (53,8% szemben a 44%-os átlaggal), 
továbbá jóval kevesebb alkalommal veszik igénybe a platform szolgáltatásait, mint a mintaátlag (50% 
1-2 alkalommal, szemben az átlagos 45,5%-al).
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5. táblázat: Klaszter profilok: tripográfia 
Table 5. Cluster profiles: tripographics

 
Otthon-
keresők

Pénzmeg-
takarítók

Konzervatív 
fogyasztók

Közösségi 
fogyasztók

Interaktív új-
donság keresők Összesen Khí négyzet

Nem (%) χ2(4)=5,510

Nő 75,4 67,5 55,6 65,5 63,5 65,9 p=0,239

Férfi 24,6 32,5 44,4 34,5 36,5 34,1

Életkor (%) χ2(8)=11,649

≤25 év 46,4 62,5 63,0 57,9 44,2 54,0 p=0,168

26-35 év 37,7 32,5 24,1 33,3 48,1 35,3

≥36 év 15,9 5,0 13,0 8,8 7,7 10,7

Célállomás (%) χ2(4)=4,557

Belföld 11,4 25,6 22,2 17,2 15,4 17,6 p=0,336

Külföld 88,6 74,4 77,8 82,8 84,6 82,4

Utazások száma évente (%) χ2(8)=5,944

1-2 alkalommal 30,0 25,0 29,1 24,1 30,8 28,0 p=0,654

3-4 alkalommal 27,1 37,5 18,2 24,1 25,0 25,8

5 vagy annál több alkalom 42,9 37,5 52,7 51,7 44,2 46,2

Az Airbnb-n foglalt napok száma (%) χ2(8)=20,082

1-2 25,7 57,5 38,2 29,3 32,7 34,9 p=0,010

3-4 44,3 32,5 34,5 51,7 53,8 44,0

5 vagy annál több 30,0 10,0 27,3 19,0 13,5 21,1

Mi helyett választotta az Airbnb-t? (%) χ2(8)=5,906

Szálloda 24,3 22,5 32,7 22,4 21,2 24,7 p=0,658

Panzió, Apartman 58,6 50,0 50,9 50,0 51,9 52,7

Egyéb (pl. hostel) 17,1 27,5 16,4 27,6 26,9 22,5

Az Airbnb szállás típusa (%) χ2(4)=21,791

Teljes lakás/apartman 85,7 47,5 81,8 69,0 73,1 73,5 p=0,000

Privát vagy közös szoba 14,3 52,5 18,2 31,0 26,9 26,5

Hányszor szállt meg Airbnb szálláson? (%) χ2(8)=24,287

1-2 34,3 72,5 50,9 31,0 50,0 45,5 p=0,002

3-4 28,6 20,0 25,5 29,3 26,9 26,5

5 vagy annál több 37,1 7,5 23,6 39,7 23,1 28,0

Hányan szálltak meg Önnel? (%) χ2(8)=4,306

2 vagy kevesebb 51,4 62,5 52,7 58,6 53,8 55,3 p=0,829

3-4 34,3 20,0 27,3 24,1 32,7 28,4

5 vagy annál több 14,3 17,5 20,0 17,2 13,5 16,4  

Forrás: saját számítás / Source: own calculation



Dudás Gábor – Vida György – Boros Lajos
Miért választják a turisták az Airbnb-t?

17

KÖVETKEZTETÉSEK
Az eredményeink alapján úgy véljük, kijelenthető, hogy a faktor-klaszter megközelítés használata 
értékes betekintést nyújtott a magyar válaszadók Airbnb választási motivációjába. Az előzetesen 
elvégzett faktoranalízis számos olyan motivációs konstrukciót azonosított, amelyek a válaszadók 
Airbnb használatát mozgathatják, az ezt követő klaszteranalízis pedig a magyar felhasználók több 
különálló szegmensét azonosította. Az eredményeink azt mutatják, hogy a válaszadók körében 
az Airbnb kiválasztásának legfontosabb motivációinak az alacsony költségek és utazási költségek 
csökkentésének lehetősége bizonyult. Ez szoros összhangban áll a korábbi kutatások eredményeivel, 
amelyek rámutattak arra, hogy a gazdasági előnyök tekinthetők az egyik legjelentősebb befolyásoló 
tényezőnek az Airbnb-t (Guttentag, D. 2016; Guttentag, D. et al. 2018; Liang, L. J. et al. 2018; 
Nowak, B. et al., 2015; Tran, T. H. – Filimonau, V. 2020) és a peer-to-peer szállásszolgáltatást igénybe 
vevő felhasználók számára (Tussyadiah, I. P. 2015). Az eredményeink továbbá rámutatnak arra is, 
hogy az Airbnb szállásokra úgy tekinthetünk, mint a hagyományos szállás szolgáltatások olcsóbb 
alternatívája (Botsman, R. – Rogers, R. 2011; Guttentag, D. 2015; Lamberton, C. P. – Rose, R. 
L. 2012; Tussyadiah, I. P. – Pesonen, J. 2018), amely azt a képzetet keltheti a felhasználókban, hogy 
annak ellenére, hogy kevesebbet költenek az utazásuk során szállásra, mégis magasabb színvonalú 
szállást kapnak a pénzükért. A szállás elhelyezkedése ugyancsak nagyon fontos motiváló tényezőnek 
bizonyult a válaszadók számára, azonban más szempontból, mint azt a korábbi kutatásokban 
tapasztalhattuk (Guttentag, D. et al. 2018; Nowak, B. et al. 2015; Tran, T. H. – Filimonau, V. 
2020; Tussyadiah, I. P. – Pesonen, J. 2018). A magyar válaszadók a jó elhelyezkedésű (pl. látnivalók 
közelsége, jó közlekedési kapcsolatok) szállásokat kedvelik, és szeretnek a turisztikailag frekventált 
városrészekben megszállni. Ez a megállapítás kissé ellentmond a korábbi kutatási eredményeknek, 
amelyek azt hangsúlyozzák, hogy az Airbnb ingatlanok inkább a lakónegyedekben helyezkednek el 
és nem a szállodákkal jól lefedett belvárosban (Guttentag, D. et al. 2018; Tussyadiah, I. P. – Zach, 
F. J. 2015), és az Airbnb felhasználók is inkább a nyugodt, a turisztikai szempontból kevésbé felkapott 
környékeket preferálják. Ezzel szemben a háztartási előnyök, mint például a háztartási szolgáltatások-
hoz való hozzáférés vagy az otthonos érzet csak mérsékelt vagy alacsony mértékű befolyásoló hatást 
mutattak, ami ellentmond a korábbi megállapításoknak (Guttentag, D. et al. 2018; Nowak, B. et al. 
2015; Quinby, D. – Gasdia, M. 2014) jelezve, hogy a magyar válaszadók esetében ezek a tényezők 
nem játszhatnak olyan fontos szerepet a szálláshely kiválasztási folyamatában. Eredményeink továbbá 
azt is kiemelték, hogy a társadalmi felelősségvállalási tényező 3 elemével való egyetértés semleges 
volt. Ez összhangban van Guttentag és társai (2018) valamint Tussyadiah (2015) megállapításaival 
miszerint a „megosztó gazdaság etosza” nem befolyásolja az emberek motivációját az Airbnb szállás 
kiválasztásában annyira, mint azt sokan a megosztó gazdaság támogatói közül (pl. Botsman, R. – 
Rogers, R. 2011) állítják. Végül, meglehetősen mérsékelt vagy semleges volt az egyetértés interakciós 
tényező tételeivel. Az autentikus helyi élmények átélésének viszonylag alacsony értéke kissé váratlan, 
mivel Guttentag (2015) és Lamb (2011) korábbi tanulmányai szerint az autentikusság kulcsfontosságú 
motiváló tényező az Airbnb kiválasztásában (Guttentag, D. 2016). Ugyanakkor a szállásadóval és 
helybéliekkel való kapcsolatteremtés alacsonyabb értékei nem meglepők, mivel a válaszadók túl-
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nyomó többsége teljes lakást/apartmant foglal, ahelyett, hogy a házigazdával megosztaná a szállást, 
ezáltal maximalizálhatná a két fél közötti interakció lehetőségét.

A klaszteranalízis során a magyar Airbnb felhasználók 5 motivációs szegmensét határoltuk le, 
amelyeket „Otthonkeresők”, „Pénzmegtakarítók”, „Konzervatív fogyasztók”, „Közösségi fogyasztók” 
és „Interaktív újdonságkeresők” címkékkel azonosítottunk. Az Otthonkeresőket főként a gazdasági 
előnyök és a funkcionális tulajdonságok motiválták. Valójában, a válaszadók inkább gazdasági előny 
tényezőinek tulajdonítottak nagyobb befolyásoló erőt, ám a funkcionális tulajdonságok, például az 
otthon nyújtotta előnyök és az otthonos érzés is fontosnak bizonyult számukra. Az Otthonkeresők 
profilja számos hasonlóságot mutat a korábbi kutatási eredményekkel (Guttentag, D. 2016; Gut-
tentag, D. et al. 2018) jelezve, hogy az átlagos Airbnb felhasználónál valamivel idősebbek, hosszabb 
időre foglalnak szállást, és nagyobb valószínűséggel foglalnak teljes házat/apartmant. A magasabb női 
reprezentáció, a jelentősen hosszabb tartózkodási idő, valamint a teljes lakások/apartmanok nyújtotta 
gyakorlati előnyök azt sugallják, hogy az Otthonkeresők az Airbnb-t használók közösségén belül a 
családi utazók szegmensét képviselik, akik az Airbnb-t vélhetően a középkategóriás szállodák és pan-
ziók helyettesítőjeként használhatják. Bár ez a szegmens meglehetősen ár-értéket vizsgáló csoportnak 
tekinthető, a szállásadók számára alapvető célcsoportot képvisel, mivel a hosszabb utazási idő miatt 
többet költhetnek a szállásra. Így a házigazdák számára az Otthonkeresők bevonzása érdekében a 
hirdetéseikben elsősorban a szállásuk kényelmére és szálláslehetőségeik családbarát jellegére kellene 
hangsúlyt fektetni. A Pénzmegtakarítókat elsősorban a gazdasági előnyök (pl. alacsony költségek, 
az utazási költségek csökkentése) motiválta, míg szinte az összes többi tényező semleges hatást gya-
korolt a döntéseikre, ami többé-kevésbé összhangban áll Guttentag és társai (2018) megállapításival. 
A Pénzmegtakarítók viszonylagosan a fiatal korosztályból kerültek ki, rövidebb időre foglalnak 
szállást az Airbnb-n, és inkább a privát- vagy közös szobákban való tartózkodást részesítik előnyben. 
Ezek az eredmények azt sugallják, hogy az Airbnb-felhasználók e szegmense az abszolút legolcsóbb 
szállást keresi, és az Airbnb-t elsősorban a hostelek helyettesítőjeként használhatja. Ennek nyomán 
a szállásadók számára e szegmensnek a bevonzása során elsősorban a versenyképes árazásra kell 
figyelni, míg a szállodák számára ez egy nehezen elérhető szegmenst képvisel, amelyet vélhetően 
hétköznapi és szezonon kívüli speciális promóciókkal lenne érdemes megcélozni. A Konzervatív 
fogyasztók a korábbi kutatásokkal szemben (Guttentag, D. 2016; Guttentag, D. et al., 2018) az 
Airbnb használók egy teljesen új csoportját testesítik meg. Esetükben az összes motivációs elem átlag 
alatti értéket mutat jelezve, hogy a számításba vett motivációk nem befolyásolták őket szinte semmi-
lyen mértékben az Airbnb kiválasztása során. Ezek a fogyasztók a fiatalabb korosztályból kerültek 
ki, az átlagosnál gyakrabban utaznak és az Airbnb-t inkább a szállodák helyetteseként használhatják. 
Az eredmények alapján az mondható el, hogy a Konzervatív fogyasztók a turisták egy olyan típusát 
képviselhetik, akiknek viszonylag korlátozott tapasztalataik vannak az Airbnb-vel, és továbbra is 
nagyban elkötelezettek a hagyományos szállásszolgáltatók szolgáltatásai iránt. A Közösségi fogyasz-
tókat is elsősorban a gazdasági előnyök motiválják, azonban esetükben az interakciós tényezők is 
komoly hatást gyakorolnak a szállásválasztási folyamatra. Különösképpen az autentikus és egyedi 
(nem standardizált) élmények, valamint a helyi információk és tippek lehetősége befolyásolja az ide 
sorolható utazókat. Valójában a Közösségi fogyasztók az összes motivációs elem esetében az átla-
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gosnál magasabb értéket adtak. Ők az átlagosnál nagyobb valószínűséggel utaznak, és az Airbnb-t 
elsősorban az alacsony kategóriás szállások és a hostelek helyetteseként használhatják, így sokkal 
nagyobb valószínűséggel foglalnak privát- vagy közös szobát is. Ezek az eredmények azt sugallják, 
hogy a Közösségi fogyasztók képviselhetik a megosztáson alapuló gazdaság felhasználói archetípusát, 
ahogyan azt a sharing economy számos támogatója korábban már körvonalazta (például Botsman, R. 
– Rogers, R. 2011; Chase, R. 2015). Az Airbnb marketingje is erősen erre a szegmensre összpontosít 
(Guttentag, D. 2016) kiemelve, hogy az Airbnb használatával az utazók hiteles (helyi) tapasztala-
tokat szerezhetnek és kapcsolatba kerülhetnek a házigazdákkal és a helyi lakosokkal egyaránt. Ezek 
alapján a Közösségi fogyasztók bevonzása érdekében a házigazdáknak a turistákban azt a képet kell 
erősíteniük, hogy hasznos helyi tájékoztatásokkal és tippekkel tudnak szolgálni a vendégeiknek, és 
esetleg személyes helyi idegenvezetés lehetőségét is biztosítani tudják az erre vágyó utazóknak. Az 
Interaktív újdonságkeresők átlag feletti befolyásoló hatást csak az interakciós elemekkel mutatnak, 
míg a többi tényező esetében inkább semleges vagy negatív hozzáállás tapasztalható. A legerősebb 
hatást az autentikus helyi élmények átélése iránt tanúsított vonzerő mutatta, míg a gazdasági elő-
nyöknek sokkal kisebb hatása van ebben a szegmensben. Az Interaktív újdonságkeresők általában 
viszonylag idősebb korosztályból kerülnek ki, és az átlagos válaszadóknál lényegesen kevesebb alka-
lommal használják az Airbnb-t elsősorban közepes hosszúságú időtartamra. Ennek a szegmensnek a 
jellege sok hasonló tulajdonságot mutat a közösségi fogyasztók szegmensével, így az ide tartozók is 
erősen vágynak mind az interakcióra, mind az újdonságra, ezért a házigazdáknak elsősorban arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a helyi információkkal tudjanak szolgálni a vendégeknek, továbbá gondos-
kodjanak arról, hogy a vendégek autentikus helyi élményeket tudjanak szerezni az ott-tartózkodásuk 
során. Ezért is kifejezetten fontos a turisztikai termékek közötti hálózatok erősítése és a rekreáció 
különböző szegmenseinek is a beépítése az fogyasztói élménybe (Győri F. – Balogh L. 2017).

ÖSSZEFOGLALÁS
Az Airbnb gyors növekedése és széleskörű elterjedése az elmúlt évtizedben jelentősen megváltoztatta 
a turisztikai szálláshelyek piacát, és számottevő tudományos érdeklődést generált annak a megértése, 
hogy a felhasználók miért választják az Airbnb-t a hagyományos szolgáltatók helyett. A korábbi 
vizsgálatokkal összhangban a kutatás a magyar utazók motivációira fókuszál, és egy online kérdőíves 
lekérdezés adatait felhasználva egy faktor-klaszter megközelítés alapján szisztematikusan teszteli 
azokat a motivációs elemeket és tényezőket, amelyek befolyásolják a magyar válaszadókat, hogy az 
Airbnb platformján foglalják le szállásukat és ne a hagyományos szolgáltatók kínálatát válasszák. 
Az eredményeink jól mutatják, hogy a magyar válaszadók esetében a legerőteljesebb befolyásoló 
erővel a gyakorlati előnyök bírnak (pl. jó ár-érték arány, jó elhelyezkedés), így elsősorban ezek a 
motivációs elemek motiválhatják a felhasználókat, hogy az Airbnb-t válasszák, míg a tapasztalati 
előnyök, mint például az újdonság, a hitelesség, vagy a társadalmi felelősségvállalás másodlagos 
jelentőségűnek bizonyultak. A tanulmány faktor- és klaszteranalízis alapján az Airbnb használók 
5 különböző szegmensét (Otthonkeresők, Pénzmegtakarítók, Konzervatív fogyasztók, Közösségi 
fogyasztók, Interaktív újdonságkeresők) határozta meg, és e szegmensek demográfiai jellemzők és 
utazási szokások szerinti profilozása további jelentős különbségeket tárt fel.



2020/II

20

Mint minden kutatásnak, jelen tanulmánynak is megvannak a maga korlátai. Egyrészt a vizsgá-
lati minta a magyar utazókra korlátozódik, valamint nem véletlenszerű mintavételi eljáráson alapul, 
ezért fontos kiemelni, hogy a tanulmányban megfogalmazott megállapításokat és következtetéseket 
nem lehet minden magyarországi utazóra általánosítani. Mindazonáltal a vizsgálati mintánk és a 
korábbi kutatási mintaprofilok között jelentős hasonlóságok fedezhetőek fel, így jelen vizsgálat hasz-
nos betekintést nyújt és lehetőséget biztosít óvatos és ésszerű következtetések levonására. Másrészt 
a tanulmányban szereplő 15 motivációs elem és 16 motivációs tényező nem tartalmazza az utazók 
lehetséges motivációinak kimerítő felsorolását, azonban így is egy viszonylag széles spektrumot fed le.

Azonban szükséges megemlíteni a kutatás korlátait és jövőbeli továbbvitelét is. Annak ellenére, 
hogy a nemzetközi kutatások is hasonló nagyságrendekkel dolgoztak, kérdőívünk elemszámából csak 
megkötésekkel tudtunk nagyobb sokaságra következtetéseket levonni. Emellett sokszor megnehezíti 
az Airbnb elemzések teljeskörűségét az adatok elérhetőségének korlátai. Több esetben nem érhetők 
el szignifikáns statisztikai adatok, amihez lehetne mérni a kérdőívek eredményeit. Az is behatárolja 
a kutatás eredményeinek lehetőségeit, hogy a kutatásunkban válaszoló személyek egy jelentős része 
nem használta még az Airbnb szolgáltatását. Azonban ezen adatok is hasznosak lehetnek egy később 
megismételt longitudinális elemzésnél, ahol újból mérni lehet a platform hazai népszerűségének vál-
tozását és kihasználtságát. A tanulmány jövőbeli kutatások számos további irányát is feltárja. Először 
is hasznos lenne további kérdőíves lekérdezések elvégzése a válaszadók számának bővítésével az 
előzetes megállapítások alátámasztására és az eredmények általánosíthatósága  érdekében. Ezenkívül 
az Airbnb-t nem használók szélesebb körű bevonása további információkat szolgáltathatna arról, 
hogy ők miként állnak az Airbnb jelenségéhez, és mi motiválja őket, hogy ne válasszák az Airbnb 
felületén elérhető szállásokat. Továbbá célszerű lenne a további kutatásoknak az Airbnb használat 
gyakorlati előnyeire is fókuszálnia, hogy ezzel is finomítani tudjuk a funkcionális tulajdonságok (pl. 
lokáció, háztartási szolgáltatások stb.) foglalási szokásokra gyakorolt hatását. Emellett érdekes és 
nemzetközi szinten is vizsgálható felvetés az Airbnb befolyása a turizmus kínálati szegmenseire, 
valamint áttételesen az ingatlanpiacra gyakorolt hatások elemzése is fontos, azonban ezen irányok 
részletesebb kifejtése egy új kutatást és tanulmányokat alapoznak meg.
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A Perzsa-öböl-menti légitársaságok története, 
gazdasági háttere és működési mechanizmusa

ABSZTRAKT
A Perzsa-öböl nyugati partján fekvő, területben, népességben kicsi, ún. „olajországok” rendkívüli 
méretű légiipar fejlesztésük révén a világ légiközlekedésének hárompólusú felosztását négypólusúra 
tagolják. Eddigi teljesítményük, gazdasági potenciáljuk és eltökéltségük eredményeképpen a közel-
jövő meghatározó globális szereplőjévé válnak úgy a légi személy-, mint az áruszállításban.

Kevés olyan termék van a világon, melynek ára 1980 óta folyamatosan csökkent, a repülőjegy 
ára ilyen. Ezzel párhuzamosan megnőtt a kontinentális-transzkontinentális helyszínek gyors elér-
hetőségének igénye. A gazdasági jólét kiszélesedett, a népességszám folyamatosan nő, a jegyváltás 
leegyszerűsödött, az egykori üzleti utazásokat a turizmus tömeges méretűvé bővülése egészítette ki. 
A személyszállítás mellett a légi áruszállításra minden korábbinál nagyobb kereslet mutatkozik.

Az árcsökkenéssel azonban egyre kevesebben tudnak versenyezni. A fapadosok a maguk sajátos, 
költségkímélő útját járják, ugyanakkor az ún. hagyományos légitársaságok kénytelenek szembenézni 
a növekvő biztonsági-, technikai- és reklámkiadásokkal, kényelmi- és luxuselemek fejlesztésével.

Mindezt – szemben több európai és amerikai piaci szereplővel – a Perzsa-öböl-menti légitársaságok 
nyereségtermelés mellett a legmagasabb színvonalon teljesítik, ezért mára a légiközlekedés színpadán 
jelentős átrendeződés körvonalazódik.

Tanulmányomban a vizsgált régió légiközlekedési sajátosságainak, bonyolult kapcsolatrendszeré-
nek megértéséhez szükséges gazdasági és történeti összefüggéseket, továbbá az Emirates, az Etihad 
és a Qatar Airways által képviselt üzletpolitika személyszállításra vonatkozó működési, fejlesztési és 
stratégiai vizsgálatának elemzési szempontjait tekintem át.

ABSTRACT
The world air transport evolved from having three poles to four poles due to huge airline industry 
development carried out by the so-called ‘oil countries’ of the western shore of the Persian Gulf, 
which are small both in size and population. These countries are becoming protagonists of passenger 
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and freight transport globally in the near future achieved by their performance, economic potential 
and determination.

Beyond air passenger transport, there is an unprecedented demand for air freight transport.
Few products have their prices decreased gradually since 1980, one such is flying. In line with 

this the demand for easily accessing continental and intercontinental destinations has increased. 
Economic prosperity has broadened, population is steadily increasing, the purchase of tickets has 
been simplified, former business travels have been supplemented by tourism which is widened to be 
mass tourism. 

Fewer airlines can compete with the price reduction. Low-cost airlines go on their specific, cost-
effective way; however traditional airlines face growing security, technical and advertising expenditure 
and developing of comfort and luxury items.

This—contrary to other European or American airlines—is achieved on the highest quality level 
with gaining profit by Gulf airlines, thus huge shift is under way on the stage of aviation.

This study aims to review the air transport features of the region, the economic and historical rela-
tions which are essential for understanding its complex system of relationships, furthermore to take 
into account the criterions for assessment of the operational, developmental and strategical inquiry of 
the policy of passenger transport pursued by Emirates, Etihad and Qatar Airways. 

Kulcsszavak: Emirates, Etihad, Qatar Airways, brand építés, „öbölspecifikus” szempontok
Keywords: Emirates, Etihad, Qatar Airways, branding, “Gulf specific” viewpoints

BEVEZETÉS
A közlekedés jó ideje életünk, gazdasági versenyképességünk alapja és feltétele, fontossága megkérdő-
jelezhetetlen. Ezen belül is a légiközlekedés sajátos helyet foglal el, nagyobb távolságok megtételéhez 
megkerülhetetlen, azaz konkurenciamentes. Ez már önmagában is kivételezett helyzetet, stratégiai 
státuszt biztosít az ágazat számára.

Az ezredfordulótól a légiközlekedés, és ezzel összefüggésben az ezt kiszolgáló technikai háttér a 
világgazdaság egyik legdinamikusabban fejlődő szektora lett. Bár egzakt mérések hiányában nehéz 
pontosan meghatározni, hogy milyen mértékű befolyást gyakorol a gazdasági életre, a közvetlen – 
bizonyos mutatók alapján számszerűsíthető – hatásán túl a közvetett haszna egész biztosan túlmutat 
azon. 

A modern gazdaságok ismérve, s egyben lételeme a csúcstechnológiák létrehozása és/vagy alkal-
mazása. Stratégiai kérdés, hogy jelen vannak-e, és milyen arányban a csúcstechnológiát képviselő 
ágazatok az adott rendszerben. A repülés és a repülőipar szükségszerűen a tudomány és a technológia 
legkorszerűbb eredményeit használja, gyorsan alkalmazkodik a technikai változásokhoz, rendkívül 
képzett munkaerőt foglalkoztat. Nem véletlen tehát, hogy mind a fejlett országok, mind a gyors 
gazdasági fejlődés lehetősége előtt állók csoportja (Öböl-országok, Kína, Törökország, India, Irán) 
kiemelten kezeli az ágazatot. 

A légiközlekedés a behozott tudástőke mellett megteremti a nemzetközi piacok gyors elérésének 
feltételét, kiszélesíti az országokon átnyúló kutatás-fejlesztés hatékonyságát, lehetővé teszi a magasan 
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képzett munkaerő globális igények szerinti mobilitását, távoli célpontok elérésével hajtómotorját 
képezi az egyre növekvő világturizmusnak. 

Összességében megállapítható, hogy a légiközlekedés a gazdaság egyik katalizátoraként működik, 
csúcstechnológiát, illetve annak minden járulékos előnyét használja, így érthetően nem közömbös, 
hogy ehhez egy ország gazdasága-társadalma közvetlenül, igényeihez és munkaerő kapacitásához 
igazítva juthat hozzá, vagy csak közvetve, idegen társaság szempontrendszerének alárendelve kap-
csolódhat.

Az Egyesült Arab Emirátusok és Katar reprezentáns légitársaságai, amelyek jelenleg már a világ 
élvonalába tartoznak, egy alapvetően ellentmondásos, kiszolgáltatott világból néhány évtized alatt 
küzdötték fel magukat jelenlegi pozíciójukba.1 Az Emirates, Etihad és Qatar Airways megalapítá-
sának, fejlesztésének, üzletpolitikai döntéseinek megértéséhez szükséges a történeti és gazdasági 
előzmények vázlatos áttekintése.

MÓDSZEREK
Jelen tanulmány az Öböl-menti légitársaságok üzletpolitikáját, geopolitikai vonatkozásait feldolgozó 
– több évre tervezett – vizsgálat részét képezi. Ebből következően nem tekinthető önálló műnek, így 
nem lehetett célom a későbbiekre tervezett részletes elemzések végig vitele, következtetések levonása, 
ami egy független publikációtól joggal elvárható, fontosnak éreztem ugyanakkor a kutatási terület 
tematikus osztályozását, s az abban rejlő vizsgálandó kérdések számbavételét. 

Ehhez kapcsolódóan alaposan át kívántam tekinteni, s rendszerezni a tudományág természeti, 
történeti, gazdasági, jogi, politikai irodalmát, vitás kérdéseit. A téma részletes feldolgozásának alapja 
a széleskörű hazai és nemzetközi adatbázis elérése, ami feltételezi a statisztikai intézmények éves 
jelentéseinek, a légitársaságok és repterek beszámolóinak, a nemzetközi légügyi szervezetek megsze-
rezhető kiadványainak (IATA, ICAO, OAG, Skytrax, stb.) elérését.

A fogyasztói oldal véleményének megismerésére a kutatás későbbi szakaszában több helyszínen 
– Dublin, München, Berlin, Bécs, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Budapest – kérdőíves módszert alkalma-
zok. A kapott válaszokból a szolgáltatási- és értékesítési rendszer megítéléséhez, s ebből következően 
elemzéséhez remélek jól használható információt.

Munkám során a begyűjtött adatsorok rendszerezésével, statisztikai és térinformatikai feldol-
gozásával, táblázatok, grafikonok és tematikus térképek szerkesztésével kívánom a szemléletes 
megjelenítést segíteni.

GAZDASÁGI ELŐZMÉNYEK
A Perzsa-öböl-menti országok légi iparának ma definiálható nagyságrendjét gazdaságuk diverzifiká-
ciós kényszere hívta életre. 

A régió első aranykora az 1920-as évek közepén lezárult, aminek legfőbb oka a gyöngy iránti 
világpiaci kereslet hanyatlása volt. Súlyosbította a helyzetet az ezt követő világgazdasági válság, 
1 Qatar Airways díjak és elismerések 2010-2019. https://www.qatarairways.com/hu-hu/about-qatar-airways/awards.

html. (Utolsó letöltés: 2020. február 15.)
 HIA Awards 2010-2020. https://dohahamadairport.com/media/hamad-international-airport-ranked-%E2%80%9Cthird 

-best-airport-world%E2%80%9D-skytrax-world-airport-awards (Utolsó letöltés: 2020. február 15.)
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amely a Perzsia és India felé irányuló kereskedelmi forgalom jelentős visszaesését hozta. A meg-
élhetési lehetőségek beszűkülése még Ras al-Khaimah, Sharjah és Dubai sejkségeket is alapvetően 
megrengette, akik nyitott gazdaságpolitikájuk révén a leghatékonyabban használták ki a tengerpart 
helyzeti előnyeit.  

A gazdasági és egzisztenciális válság tömeges elvándorlást eredményezett, az 1960-as évek elején 
az öbölrégió még a világ egyik legszegényebb térsége volt.2

A Perzsa-öböl mellékének szénhidrogén gazdagsága alapjaiban változtatta meg a terület gazdasági, 
társadalmi, politikai és kulturális életét. A kőolaj- és földgázlelőhelyek feltárása, a kitermelés bein-
dítása, a koncessziók megkötése, az európai és amerikai befektetési tanácsadók modern társadalmak 
intézményi gyakorlatából vett javaslatai ugyanakkor nehéz feladat elé állította a sokszor egymással 
szemben álló, de ekkor már az államiság útját kereső törzsi vezetőket.

Bár a kutatófúrások az 1920-as években elkezdődtek3, az első export szállítmányok csak évtize-
dekkel később indultak rendeltetési helyükre.4

1970-ben már pontosan látszott, hogy a tágabb régió a világ kőolajkészletének világgazdasági 
méretekben számítva is meghatározó szeletét rejti5, azonban a lelőhelyek területi elhelyezkedése, 
kapacitása jelentős aránytalanságot mutatott.6

Katar szempontjából az olajnál is nagyobb jelentőségű az offshore North Field területen, az Iránnal 
közös határ két oldalán húzódó gázmező. 1971-ben fedezték fel, de világgazdasági súlya csak az 
1980-as évek második felében tudatosult. A geológiai értelemben összefüggő tározó nagyobbik fele 
tartozik Katarhoz.7

2 Erről számolnak be Abu Dhabi vízszegény partvidékének hagyományos gazdálkodást folytató beduinjairól szóló 
leírások.

3 Felfedezés időpontja:1902: Irak,1908: Irán, 1932: Bahrein, 1938: Kuvait, 1964: Omán.
4 Katarból 1949-ben, Abu Dhabiból 1962-ban, Dubaiból 1969-ben.
5 Mai ismereteink szerint a világkészlet 50 %-át, mely a világ napi kitermelésének harmadát adja. https://www.statista.

com/chart/16830/countries-with-the-largest-proven-crude-oil-reserves/ (Utolsó letöltés: 2020. január 30.)
6 A tartalékok 94 százaléka Abu Dhabi területén található. A másik hat emirátus együttesen csak 6 %-kal rendelkezik. 

A dubai olajtermelés már 1991-ben elérte maximumát, azóta folyamatosan csökken. A készletek várhatóan 2030-ra 
kimerülnek. Dubai 4 milliárd hordó, Sharjah 1,5 milliárd hordó, Ras Al Khaimah 0,1 milliárd hordó bizonyított 
készlet. (Ajmanban, Fujairaban és Umm al-Quwain-ban ezidáig nem találtak olajat). (Morton, M.Q. 2011)

7 25,4 Md m3 gázkészletével a világ ismert tartalékainak mintegy 14 %-át képviseli, ezzel Oroszország és Irán után a 
harmadik a rangsorban. (Qatar Petroleum 2005.)
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1. ábra. Katar földrajzi helyzete, fő olaj- és gázmezői 
Figure 1. Coastal geography and the main oil and gasfields of Qatar.

Forrás: Sorkhabi R.(2010) A katari olajfelfedezések, Vol. 7, No. 1 History of Oil Middle East. 
https://www.geoexpro.com/articles/2010/01/the-qatar-oil-discoveries 2016. december 6. 

Source Sorkhabi R. (2010) The Qatar Oil Discoveries,. Vol. 7, No. 1 History of Oil Middle East. 
https://www.geoexpro.com/articles/2010/01/the-qatar-oil-discoveries 2016. december 6.

A North Field/South Pars készleteinek méretéről árulkodik, hogy az meghaladja az amerikai, 
nyugat-európai és szubszaharai afrikai országok együttes tartalékát, ezért geostratégiai hatása fel-
mérhetetlen. 

Az EAE szénhidrogénlelőhelyeinek egyenlőtlen elhelyezkedése, mennyiségi korlátai, továbbá az 
egyoldalú világpiaci kiszolgáltatottság miatt a fiatal állam két nagy formátumú vezetője, Zayed bin 
Sultan Al Nahian és Rashid bin Saeed Al Maktoum sejkek az olajtól független gazdaság kiépítését 
kezdeményezték (2. ábra). 
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2. ábra. Az Egyesült Arab Emírségek jelentősebb szénhidrogén lelőhelyei. 
Figure 2. Location map of United Arab Emirates and its major oil fields.

Forrás: Granier B., Alsuwaidi A.S., Busnardo R., Aziz S.K., Schroeder. (2003).- Az Abu Dhabi partjain lévő „Felső-
Thamama” sztratigráfiájának új megközelítése. - Carnets de Géologie / Notebooks on Geology, Maintenon, Article 

2003/05 http://paleopolis.rediris.es/cg/CG2003_A05_BG_etal/  2017. június 30. 
Source: Granier B., Alsuwaidi A.S., Busnardo R., Aziz S.K., Schroeder. (2003).- New insight on the stratigraphy of the 
“Upper Thamama” in offshore Abu Dhabi (U.A.E.).- Carnets de Géologie / Notebooks on Geology, Maintenon, Article 

2003/05 http://paleopolis.rediris.es/cg/CG2003_A05_BG_etal/  2017. június 30.

Bár kezdetben a több lábon álló gazdaságfejlesztés terve és iránya még futurisztikusnak tűnt, a 
diverzifikációs stratégia egyre inkább elfogadottá vált, s úgy Katar, mind az Egyesült Arab Emi-
rátusok vezetése az olajtól független gazdasági környezet kiépítésében látja a fejlődés lehetőségét. 
Ez a program elsősorban a bankszektorra, a csúcstechnológiai- és a magas profitnövekedésű ágaza-
tokra koncentrál. 

Dubai a régió szolgáltatási, közlekedési és kereskedelmi központja lett, míg Abu Dhabiban a 
nagyértékű technológiák gyártására, a petrolkémiai termékekre és a megújuló energiaforrásokra 
támaszkodnak. A dohai vezetés ösztönzi a magán- és külföldi befektetéseket az olyan nem energe-
tikai ágazatokban, mint a pénzügyi szolgáltatások, az egészségügy, az oktatás, a sport és az üzleti 
turizmus.

Mindkét ország kiemelt figyelmet fordít a légi ipar fejlesztésére.

 A LÉGIKÖZLEKEDÉS KEZDETEI A TÉRSÉGBEN
Anglia mindaddig, ameddig közvetlen érdekei nem kényszerítették rá, távol tartotta magát a tartós 
szárazföldi jelenléttől. Nem kívánt a sejkségek közötti instabil és bizonytalan kimenetelű ügyekbe 
beavatkozni, ami jó eséllyel destabilizálta volna a térség társadalmi-politikai viszonyait és minden-
képpen növelte volna kiadásait. A tengeri hadviselést betiltó szerződés hozadékaként azonban jó 
kapcsolatot tartott fenn a törzsi vezetőkkel, így amikor külső támadás miatti kényszer vagy gazdasági 
okok (a távolsági légiközlekedés kiépítésnek igénye, később az olaj felfedezését követő üzleti érdekek) 
indokolták, egyre markánsabban folytak bele a régiós belpolitikába (Onley, J. 2009). Ebből követke-
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zően Kuvait, Bahrein, Katar, Dubai, Sharjah és Omán megengedte, hogy reptereket üzemeltessen az 
Imperial Airways (ma British Airways) számára. Az akkori repülőgépek korlátozott hatósugarának 
köszönhetően a Közel-Kelet népszerű megállási pont lett Ázsia és Európa között.8 Ahogy a gyarmati 
hatalmak csökkentették (később megszüntették) jelenlétüket a régióban, az újonnan alakult nemzetek 
továbbfejlesztették a már meglévő légiközlekedési infrastruktúrát.  

A mai sikeres légitársaságok gyökerei 1974-ig nyúlnak vissza. Bahrein, Katar, az Egyesült Arab 
Emírségek és Omán kormányai ekkor vásárolták meg a Gulf Airt a brit Overseas Airways Corporation 
(ma British Airways) társaságtól.9 Az 1980-as évek elején a Gulf Air gyorsan bővült és a legaktí-
vabb közel-keleti fuvarozók közé tartozott. Bahreini központjából főleg az európai és a távol-keleti 
célállomásokat szolgálta ki, de rendszeres járatai voltak Abu Dhabiba, Dohába és Muscatba is. Dubai 
kimaradt a közvetlen kapcsolatból, s mivel Rashid bin Saeed Al Maktoum sejk az akkor még szerény 
méretű halászfalut világvárossá kívánta fejleszteni, 1985-ben önálló légitársaságot alapított.10 Szilárd 
meggyőződése volt, hogy a globális méretű fejlődés feltétele, ha a világot légiközlekedéssel kapcsolja 
Dubaihoz. Az Emirates kezdeti sikerei példaként szolgáltak a többi Gulf Air tagnak is. 1993-ban 
Katar, majd 2003-ban Abu Dhabi alapított önálló légitársaságot, s hagyta el a Gulf Airt.11 A Qatar 
Airways néhány célállomásra repülő regionális légitársaságként indult, amikor Hamad bin Khalifa 
Al Thani sejk – feltehetően éppen az Emirates eredményeinek hatására – újra fogalmazta a célokat, 
hogy azt egy világméretű, nemzetközi színvonalú légifuvarozóvá bővítse. 1997-ben átfogó fejlesztési 
projektet dolgoztak ki, amelynek megvalósítására új, professzionális menedzsment és milliárdos tőke 
állt rendelkezésre.

Abu Dhabi légitársasága az Etihad 18 év „lemaradással” startolt az Emirates után. A Gulf Air 
vezérigazgatóját csábították el, hogy a sejkség második prémium légitársaságát emelje világszínvo-
nalra.

Jelenleg 400 km sugarú körön belül 6 légitársaság12 és 400 millió utas fogadására alkalmas 
reptérkapacitás található.

Ahogy az Ázsia és Európa közötti hosszú távú utazás iránti kereslet növekszik, a Perzsa-öböl 
mellékének légiközlekedése – amelyben az Emirates, az Etihad, és a Qatar Airways meghatározó 
súllyal szerepel – egyre jelentősebbé válik.

 AZ EMIRATES, AZ ETIHAD ÉS A QATAR AIRWAYS VILÁG 
LÉGIKÖZLEKEDÉSÉBEN ELFOGLALT HELYE, SZEREPE, ÜZLETI 

MECHANIZMUSÁNAK SAJÁTOS ELEMEI
Jelen tanulmány – részben elméleti-módszertani megközelítést követve –az Emirates, az Etihad és a 
Qatar Airways légitársaságok igazoltan eredményes, ugyanakkor sok szempontból ellentmondásos, 

8 Az Imperial Airways 1932-ben kezdte meg működését Nagy-Britannia és India között.
9 https://simpleflying.com/gulf-air-70-years-history/ (Utolsó letöltés: 2020. március 18.)
10 1985 az Emirates alapításának éve. /https://www.emirates.com/english/about-us/timeline/ (Utolsó letöltés: 2020. 

március 19.)
11 1993-ban Omán is saját nemzeti légitársaságot alapított. Az új légitársaságok közvetlenül versenyeztek a Gulf Airrel, 

de az 1974-es megállapodás részeként továbbra is finanszírozták. 2002-ben Katar, 2006-ban az Egyesült Arab Emír-
ségek, 2007-ben Omán lépett ki a Gulf Airből, így ettől kezdve Bahrein egyedül maradt a társaságban.

12 Air Arabia, Emirates, Etihad Airways, Flydubai, Qatar Airways, Rotana Jet (charter).
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külső támadások kereszttüzében álló üzletpolitikájának vizsgálati lehetőségeit veszi számba. Ahhoz, 
hogy egy légitársaság sikeres lehessen – ezúttal tekintsünk el a légiközlekedés korábban már említett 
járulékos hasznától – profitot kell termelnie. A profit előállítását – ha leegyszerűsítjük – döntően két 
oldal tartalma befolyásolja, ezek: a kereslet és a kínálat, azaz a kellő számú fizetőképes utas megléte, 
és vele szemben az adott légitársaság által nyújtott vonzó szolgáltatások összessége (3. ábra). 

3. ábra. A légiközlekedés működését meghatározó feltételrendszer 
Figure 3. Conditions determining the operation of air transport.

Forrás: saját szerkesztés 
Source: own

Természetesen számtalan befolyásoló tényező hatással lehet az említett képlet interakciójára, így 
ennek megfelelően további együtthatókkal bővíthető, módosítható a vizsgálati szempontok köre.

A világ légiközlekedésének kiélezett piacát az ezredfordulón az amerikai és európai hagyományos, 
low-cost és charter légitársaságok vívták egymással. (1. táblázat)

1. táblázat. Az első tíz légitársaság utaskilométer alapján vett sorrendje 2004-ben. 
Table 1. The top ten airlines by passenger kilometres in 2004.

Légitársaság neve
Utaskilométer 

(millió)
Utasszám 
(millió fő)

Alkalmazottak 
száma (fő)

1. American Airlines 209 217          91,6      93 500           
2. United Airways 184 286          70,8      63 000           
3. Delta 182 317          110,0    70 600           
4. Air France - KLM 186 998          64,1      106 183         
5. Northwest 117 958          55,4      39 100           
6. British Airways 107 892          35,7      51 939           
7. Continental Airlines 105 766          42,7      37 680           
8. Lufthansa 104 064          50,9      34 559           
9. Japan Airlines 102 354          59,5      20 231           

10. Southwest Airlines 85 950             70,9      31 011           

Forrás: Airline Business (2005. augusztus) és Flight International (2005. március 29-április 4, április 5-11, április 12-18)  
Source: Airline Business (August 2005.) and Flight International (29 March - 4 April, 5-11, 12-18 April 2005
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A verseny döntően az atlanti régióban, a legnagyobb gazdasági teljesítményű/kibocsátású konti-
nensek között alakult ki. Ez a sorrend borult fel a Perzsa-öböl menti új szereplők megjelenésével és 
gyors ütemű térnyerésével. (4. ábra.)

A légitársaságok működési feltételeit objektív és szubjektív tényezők befolyásolják. A légiközleke-
dés rendjét keretbe foglaló szabályozók ezek figyelembevételével kerültek meghatározásra (Chicagói 
Egyezmény, Montreáli Egyezmény) Ma – amikor a repülés piacának a klasszikus szereplők rovására 
történő átrendeződése figyelhető meg – többször hangoztatott összehasonlítások, szakmai állásfog-
lalások, az egyezmények (pl. Nyitott Égbolt Szerződés) megváltoztatására irányuló törekvések a 
fennálló irányelveket igyekeznek egyoldalúan módosítani.

4. ábra. Az Emirates, az Etihad és a Qatar Airways repülőgép-parkjának fejlesztése 1985-2017 között. 
Figure 4: The fleet growth of the Emirates, the Etihad and the Qatar Airways between 1985-2017.

Forrás: Az Emirates, Etihad és Qatar Airways adatai alapján saját szerkesztés. 
Source, Emirates, Etihad, Qatar Airways, data compiled by the author

Az új belépőknek tulajdonított előnyökre hivatkozással – ezek között van több adottságbeli 
tényező (földrajzi fekvés, gazdasági háttér, kulturális determináltság), de jogértelmezési kérdés is 
(állami támogatások megítélése) – a hagyományos légitársaságok egy hangsúlyos csoportja a rendszer 
újragondolását kezdeményezné.

A fentiek miatt is fontosnak érzem az Emirates, az Etihad és a Qatar Airways indexszámainak, 
működési mechanizmusának, üzletpolitikájának elemzését.

Ahhoz, hogy a három légitársaságot a világ légi iparának hierarchikus rendszerében elhelyezhes-
sük, az alábbi szempontrendszert célszerű áttekinteni.

A fejlődési tendenciák vizsgálata az adott társaság alapításától napjainkig
A vizsgálandó kérdéseknek ki kell terjedni a légiközlekedés feltételrendszerét képező valamennyi 
részterületre, így különös jelentősége van az alábbiaknak:
• géppark (száma, kora, preferált gépméret, homogén/heterogén összetétel)
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• infrastrukturális háttér, ellátórendszer
• foglalkoztatás
• utasszám alakulása
• úthálózat iránya és időbeni változása
• járatszám változás
• gazdasági mutatók, kiemelten a nyereségesség alakulása (profitabilitás).

Bár az elemzések a feltörekvő légitársaságok közül legtöbbször az Emirates példáját említik, 
azonban a fejlesztések üteme több esetben is a Qatar Airways és az Etihad előnyét mutatja. A gya-
korta eltérő üzletpolitikai orientáció miatt, fontos egy-egy célcsoport több oldalról való megvilágítása, 
értékelése.

Géppark fejlesztés vonatkozásában például jól látható, hogy a Qatar Airways és különösen az az 
Etihad beruházási üteme az Emirates értékét megelőzi. Ha a fejlesztéseket az alapításukat követő első 
15 év alapján vetjük össze, látható, hogy Abu Dhabi állami légitársasága merész lépésekben eredt a 
szomszédos két társaság nyomába. (5. ábra) A géptípusok megoszlása eltérő üzleti elképzelést mutat. 
Az Emirates kizárólag szélestörzsű gépeket működtet, míg az Etihad és Qatar Airways rugalmasabb 
menetrend politikát követ, amihez egy és kétfolyosós változatokat használ.13

5. ábra. Az Emirates, az Etihad és a Qatar Airways repülőgép flottájának növekedése az alapításukat követő 
első év fejlesztései alapján.  

Figure 5. The fleet growth of the Emirates, the Etihad and the Qatar Airways after the first developments 
of the first year following their foundation.

Forrás: Az Emirates, Etihad és a Qatar Airways adatai alapján saját szerkesztés 
Source: Emirates, Etihad, Qatar Airways, data compiled by the author

13 Emirates (262 gép): 95 db Airbus 380-800, 165 db Boeing 777, 2 db Boeing 747 cargo
 Etihad (138 gép): 2 db Airbus 319, 23 db Airbus 320, 10 db Airbus 321, 29 db Airbus 330, 10 db Airbus 340, 10 db 

Airbus 380, 29 db, Boeing 777, 15 db Boeing 787, 4 db ATR 72-500, 6 db Saab2000
 Qatar Airways (180 gép): 2 db Airbus 319, 41 db Airbus 320, 8 db Airbus 321, 34 db Airbus 330, 4 db Airbus 340, 18 

db Airbus 350, 8 db Airbus 380, 55 db Boeing 777, 30 db Boeing 787
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A versenytársakkal való összehasonlító helyzetértékelés
Ennek kapcsán azt célszerű áttekinteni, hogy az „öböl-mentiek” európai (és amerikai) terjeszkedése 
milyen „eltérő” üzletpolitikai elvek érvényesítése mentén válik sikeressé. Az ún. „öbölspecifikus” 
szempontok jelentik azokat a költségelőnyöket, amelyek a versenyképesség érvényesítésének, kiter-
jesztésének az alapja. A kialakult helyzetet a szembenálló felek eltérően ítélik meg. Míg az egyik oldal 
a gazdasági és stratégiai érdekek sérülését tekinti elsődlegesnek, az új szereplők a munkahelyteremtés 
tényét és a nemzetközi forgalomba való bekapcsolódás kiszélesítését hangsúlyozzák (Grimme, 2015). 
E kérdések részleteinek feltárása során fontosnak érzem elkülöníteni azokat az adottságokat, sajátos 
tényezőket, amelyek
• kivételezett, egyedi lehetőséget nyújtanak a három vizsgált légitársaságnak (ezek az előnyök más 

légitársaságok esetén halmozottan nem fordulnak elő),
• bármelyik légitársaságnál előfordulhatnának, mégis az „öböl-menti hármak” esetében – sokszor a 

fő áramlattal szemben haladva – emelkedtek utasközönséget vonzó és formáló magasságba.

Az Emirates, az Etihad és a Qatar Airways működésének speciális adottságai
2000-ig az Öböl-menti légitársaságokra különösebb figyelmet nem fordított a szakma. Ez az időszak 
az Emiratesnél az első 15 évet, a Qatar Airwaysnél az első 5-6 évet jelentette, az Etihad ekkor még 
nem létezett. Az Emirates első nagy megrendelését, 2001. szeptember 11-e utáni eseményeket követő 
iparági visszaesés idején jelentettek be.14 A 71 darab (19 milliárd USD értékű) repülőgép vásárlásával 
az érdeklődés középpontjába kerültek, s egyben elkötelezték magukat az Airbus A380-as programja 
mellett.

2004-től kezdve immár három légitársaság nagyon céltudatos növekedési programja (hálózatépí-
tés, reptérfejlesztés, géppark bővítés, minőségi- és biztonsági mutatók javítása stb.) egyre nagyobb 
figyelmet követelt, s 2010-re a hagyományos légitársaságok már üzletileg veszélyeztetve érezték 
magukat. Az eredményekből jól látszott, hogy nagyon kitartó, tőkeerős konkurenciával kell számol-
niuk. Ettől az időszaktól kezdődően az eddigi verseny helyett/mellett többen15 az Öböl-menti „trió” 
jogi, adminisztratív korlátozását kezdeményezték.

A támadások több évig húzódtak, a részletek nem lettek tisztázva, hogy tisztességtelen verseny 
vagy az erőforrások intelligens használata áll fenn?

Az alábbi tényezők számszerűen is kimutatható előnyt jelentenek a három légitársaságnak:
• Földrajzi fekvés
• 3,5 milliárd ember, 3 kontinens gazdaságos elérhetősége, a felértékelődő régiók közelsége
• előnyös földrajzi helyzet repülésfizikai összetevői (távolság/üzemanyag felhasználás)
• 24 órás repülőtér működtetés lehetősége16 
• Erős nemzetközi versenytársak hiánya. Az Öböl-menti hármak sajátos viszonyát külön fejezetben 

indokolt részletezni. 

14 2001 és 2003 között a légi ipar vesztesége 31 mrd USD volt.
15 Lufthansa, KLM, Delta Airlines, AA
16 Az Emirates flottája közel napi 14 órán át a levegőben van, ehhez képest a rivális flották kb. 11 órát töltenek a 

levegőben. Egy repülőgép földön tartózkodása óránként 150.000 USD-be kerül, ami éves megtakarításban több tíz 
millió dollárt is jelenthet.
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• Korszerű, versenyképes méretű és összetételű adminisztráció az örökölt struktúrával rendelkező, 
elavult, drága, ugyanakkor létszámában, felépítésében nem- vagy alig megváltoztatható európai 
rendszerrel szemben.

• Erős gazdasági potenciál, rendkívüli tőkeerő.
• Helyben rendelkezésre álló, jelentős szállítási költség nélkül elérhető üzemanyag
• Fiatal, korszerű géppark, kedvező üzemeltetési mutatók (kis fogyasztás, alacsony CO2 kibocsátás, 

kis hangterhelés)
• A mindenkori legmagasabb biztonsági (földi-légi) feltételek kiépítésének lehetősége 
• Kulturális háttér, társadalmi szokásrend, bérezési-, biztosítási- és szakszervezeti rendszer  

sajátosságaiból származó költségelőnyök (Bamber és társai 2009)17.
• Gyors döntési mechanizmus lehetősége.
• Tulajdonviszonyokból származó előnyök – állami támogatás kérdése.

 Az Emirates, az Etihad és a Qatar Airways működésének nem „öbölspecifikus” sajátosságai
A szolgáltatás minőségének a versenyre gyakorolt hatását az elemzések gyakran nem kellő súllyal 
veszik figyelembe, így erről a – véleményem szerint meghatározóan fontos – területről viszonylag 
kevés jól használható információnk van. A profittermelés kényszere arra készteti a légitársaságokat, 
hogy akár szolgáltatásaik egy részének csorbítása árán is kizárólag az ár versenyre koncentráljanak.

Vizsgálatom fontos részének tekintem a három Öböl-menti légitársaság szolgáltatási színvona-
lának kérdőíves módszerrel történő felmérését. Arra keresek választ, hogy az itt képviselt minőségi 
elkötelezettség, hogyan befolyásolja a fogyasztók jegyvásárlási szokásait.

A légiközlekedés történetében eddig sehol nem volt ennyire koncepciózus, minden jelentős részletre 
kiterjedő és eredményes „brand” építés és szolgáltatási innováció, mint a vizsgált három légitársaság 
esetében. Ezek leghatékonyabb elemei az alábbiak:
• sajátos reklámhadjárat a sporttámogatások prioritásával
• kiemelten magas szakmaiság, kutatási háttér (légi-űr) 
• fedélzeti catering: étlap-itallap (a’ la carte menü, speciális étrend lehetősége, trend szeszesitalok  

széles választéka stb.)
• szórakoztató elemek (fedélzeti szórakoztató rendszer 2600 csatornával 37 nyelven, kabin hangu-

latfény stb.)
• hűségprogram
• kényelmi szempontok (széktávolság növelése, speciális ülések, extra belmagasságú belső tér,  

fedélzeti wifi és telefon szolgáltatás stb.)
• First Class lakosztály, Business Class program
• versenyközpontú működés, s ezek hatékony demonstrálása, (csak az Emirates Group az elmúlt 25 

évben több, mint 500 nemzetközi díjat nyert szolgáltatási minőségének elismeréseként)
• prémium színvonalú repterek létrehozása (Doha International 5*-os minősítést ért el)
• másodlagos hub bevezetése, tól-ig rendszer ismételt felvétele18.
17 A munkavállalókkal kapcsolatos költségek az Emirates működési költségvetésének 18%-át teszik ki, ugyanez a Luft-

hansánál 27%, a United Airlinesnál 29 % (Bamber és társai 2009).
18 https://www.qatarairways.com/en-hu/journey.html (Utolsó letöltés: 2020. március 19.)
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 AZ ELKÖVETKEZŐ ÉVTIZEDEK ÜZLETI PERSPEKTÍVÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 
A PIACI LEHETŐSÉGEK ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ 

FEJLESZTÉSI POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN
E kérdés megválaszolásához fontos megismerni, hogy globálisan hol, milyen nagyságrendű fizetőké-
pes utaslétszám áll időarányosan rendelkezésre.

Ehhez a mindenkori légitársaságnak megfelelő méretű, összetételű, korszerű flottát, az új kihívá-
soknak megfelelő repülőtere(ke)t és vonzó ár-érték arányos menetjegyet kell biztosítani.

Az Egyesült Arab Emirátusok és Katar 4.000 mérföldes körzetén belül – mely a modern gépek 
számára kb. 7-8 órás utat jelent – él a világ népességének több mint fele. A népességszám mellett 
fontos szempont a fizetőképességet adó középréteg megléte is. A 6. ábra jól szemlélteti, hogy mindkét 
mutató az ázsiai térségben nő legerőteljesebben, utóbbi 10 év alatt négyszeresére.

6. ábra. A globális középosztály mérete több mint kétszeresére nő 
Figure 6. Global middle class to more than double

*A háztartások napi kiadása személyenként 10 és 100 dollár között (a PPP-nél) van.

Forrás: Kharas and Gertz, Airbus. https://company.airbus.com/dam/assets/airbusgroup/int/en/investor-relations/
documents/2012/presentations/Airbus_Global_Market_Forecast_2012-2031_slides.pdf 

Source: Kharas and Gertz, Airbus. https://company.airbus.com/dam/assets/airbusgroup/int/en/investor-relations/
documents/2012/presentations/Airbus_Global_Market_Forecast_2012-2031_slides.pdf

Ennek légiközlekedésben rejlő lehetőségét az Emirates tőkésítette először. 
A Credit Suisse legutóbbi jelentése szerint az Etihad Airways, az Emirates és a Qatar Airways 2020-

ig évi 8 és 18 százalék között növelte Európa-Ázsia közötti járatainak számát. Mivel a légiforgalom 
15 évente kétszeresére nő, 2036-ig 34 ezer új repülőgép forgalomba állítására lesz szükség. Ezt a 
tendenciát mutatja a három légitársaság jelenlegi rendelésállománya is (2. táblázat).
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2. táblázat. Az Emirates, Etihad és Qatar Airways rendelésállománya. 2017-es állapot. 
Table 2. Orders of Emirates, Etihad and Qatar Airways, 2017.

A320
ceo

A320
neo

A321
neo

A340-
500/600

A350-
900

A350-
1000 A380

B777-
300ER B777X B777F B787 Összes

Emirates 47 20 150 217
Etihad 1 40 22 25 1 58 63
Qatar 
Airways

39 30 16 28 37 2 10 60 4 30 256

Forrás: Boeing 2017, Airbus 2017, saját szerkesztés. 
Source: Boeing 2017, Airbus 2017, data compiled by the author

Az ázsiai-csendes-óceáni régió adja a kereslet 41%-át, míg az USA és Európa együttesen 36%-ot 
képvisel. A feltörekvő országokhoz köthető forgalom várhatóan a világátlagnál magasabb lesz, évi 
6,2%-kal nő (Airbus 2019). 

ÖSSZEFOGLALÁS
A Perzsa-öböl nyugati partvidékének népei számára a XX. század közepe a szénhidrogén gazdagság-
nak köszönhetően jelentős társadalmi-gazdasági átalakulást hozott. 

Rövid idő alatt lefektették a mai értelemben vett modern állam alapjait, s a nyersanyagra épülő 
egyoldalú gazdaság diverzifikálását helyezték előtérbe. A bank-, ingatlanpiac és a turizmus mellett a 
légi iparfejlesztés prioritást élvezett, helyesen ismerték fel a régió Európa-Ázsia-Afrika közötti ideális 
félúti helyzetét, amely a három irányból érkező utas- és áruforgalom összevonására, irányváltására jó 
lehetőséget kínált.

Dubai és az Emirates stratégiai elképzelései mindvégig összecsengtek, hiszen a légitársaság jól 
jeleníti meg a város világpolisz vízióját, amely napjainkra már űrprogramjukban teljesedik tovább. 

Az Emirates sikere jelentős befolyást gyakorolt az Etihad és Qatar Airways életre hívására. E két 
légitársaság a kezdeti évek után saját fejlődési utat választott és követ. Az elkövetkező 10-20 évre 
kidolgozott terveik, megrendelés állományuk nagysága komoly aggodalmat vált ki az európai (és 
amerikai) konkurensek körében. 

A világ légiközlekedése napjainkban jelentős átrendeződést mutat. Ez a változás döntően a hagyo-
mányos és feltörekvő légitársaságok között, földrajzi, politikai és geopolitikai dimenziókat érintve a 
világ népességnövekedésének és gazdasági fejlődésének területi különbségei szerint alakul. Ebben a 
versenyben jelentős szerephez juthatnak az Öböl-menti „hármak”, melyek által bevezetett újítások, 
működési, fejlesztési irányok modellé szélesedtek a polgári repülés gyakorlatában.

Az eddig megismert adatok, a témához kapcsolódó hivatalos öböl-menti, európai és amerikai 
állásfoglalások arra mutatnak rá, hogy a vizsgált három légitársaság üzleti modelljének több, bírálati 
célkeresztben álló aspektusa az erőforrásaik intelligens felhasználásának tulajdonítható, s nem a 
tisztességtelen verseny tényét erősíti meg.

Az útvonalak tervezése, a szükséges géppark optimalizálása, a repterekhez kapcsolódó szempont-
rendszer számítógépen modellezhető. Jóval körülményesebb a szolgáltatás színvonalára vonatkozó 
visszajelzések begyűjtése. Kutatásom egy későbbi szakaszában a több helyszínen tervezett kérdőíves 
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felmérés jelentősen segítheti annak megértését, hogy milyen szempontok alapján választanak az 
utasok légitársaságot. Milyen arányban van jelen döntéseikben az ár és a minőség. Mekkora része 
az eredményességnek a szolgáltatások prémium minősége, amelyet az árverseny a hagyományos 
légitársaságok gyakorlatából egyre több helyen visszavág. Utóbbi kérdést napjainkig a tervezett rész-
letességgel még senki nem kutatta.

Kucsera Emil, PhD hallgató
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar

Földtudományok Doktori Iskola
Geopolitikai Doktori Program

e-mail: uhh@unh.hu
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