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Szűcs Róbert Sándor

„Hamburgeradó” Magyarországon
A nemzetközi tapasztalatok és egy hazai kutatás tükrében
Szűcs, Róbert Sándor: ‘Hamburger tax’ in Hungary
Approximately 119 million of the US population, or 64.5 percent of the adult US population are
either overweight or obese. 17.5 million obese young people live in the European Union. The
proportion of overweight or obese people is higher than 60% in Hungary, which causes a drastic
increase in hygienic expenses. The possible solutions include the introduction of a fat tax. The
fat tax is a tax or surcharge that is levied on fattening foods, beverages or individuals. The fat
tax aims to discourage unhealthy diets and oﬀset the economic costs of obesity. The fat tax is
used in several countries, e.g. in Romania, Denmark, Finland, etc. The introduction of the fat tax
is supported e.g. by the WHO or the President of the U.S. In Hungary the fat tax is going to be
introduced in two steps in September 2011 and January 2012. The fat tax rate in Hungary is too
low (ca. 10%). Many experts share this opinion.
Key words: fat tax, obesity, marketing, foods with a high level of fat, sugar and/or salt.
Áttekintés. Az Egyesült Államok felnőtt lakosságának 64,5%-a, hozzávetőlegesen 119 millió
személy számít túlsúlyosnak vagy elhízottnak.
17,5 millió elhízott fiatalkorú él az Európai Unióban. A túlsúlyosak, illetve elhízottaknak aránya
Magyarországon is meghaladja a 60%-ot. Mindez
az egészségügyi kiadások drasztikus emelkedését
eredményezi. A probléma megoldásának egy lehetséges módja a „hamburgeradó” bevezetése.
A „hamburgeradó” olyan adónem, illetve pótdíj,
melyet magas zsír,- só,- cukortartalmú élelmiszerekre, italokra vagy személyekre vetnek ki. Célja
a tudományos megalapozottsággal egészségtelennek ítélt élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása, valamint az elhízásból származó költségek csökkentése. A „hamburgeradót” számos
országban alkalmazzák, például Romániában,
Dániában, Finnországban, stb. Bevezetését támogatja a WHO és az Egyesült Államok elnöke is. Az
adót Magyarországon két lépcsőben, 2011 szeptemberében, illetve 2012 januárjában vezetik be.
Az adó mértéke a téma nemzetközi közgazdasági
irodalma és egyes államok gyakorlata alapján túl
alacsony (kb. 10%) ahhoz, hogy a fogyasztás inECONOMICA 2011/12

tenzitása számottevően csökkenjen.
Kulcsszavak: Hamburgeradó, elhízás, marketing,
magas zsír-, só-, cukortartalmú élelmiszer

BEVEZETÉS
A gyártók marketing tevékenységének hatékonysága számos sames promotion eszközzel támogatott, úgymint közismert személyek, színészek,
mesefigurák szerepeltetése (brand licensing),
ingyen ajándékok, nyereményjátékok, stb. A mozgásszegény életmód, az egészségtelennek tartott
élelmiszerek növekvő fogyasztása, a hatékony
marketing együttesen az egyéni- és társadalmi
jólét csökkenéséhez vezet. Az egyéni jólét csökkenése az elhízási ráta emelkedésében, míg a társadalmi jólét csökkenése az elhízásból származó
egészségügyi kiadások drasztikus emelkedésében
mutatkozik meg. A gyermek- és fiatalkori elhízás
nem csak az egyén egészségi állapotát rontja, hanem komoly és sokoldalú társadalmi problémát
is okoz. Mára már sajnos nem kétséges, hogy a
túlsúlyosságból és elhízásból származó egészségügyi problémák (pl.: 2-es típusú diabétesz, szív- és
3
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érrendszeri problémák, tumoros megbetegedések,
váz- és izomrendszeri zavarok, alvási zavarok) a jólét csökkenését eredményezik. Meg kell említeni,
hogy a túlsúlyosság és elhízás miatti egészségügyi
kiadások jelentős emelkedése egyre nagyobb nyomást gyakorol a társadalombiztosítás intézményrendszerére, egyre inkább finanszírozhatatlanná
válik. Kijelenthetjük, hogy az elhízás, különösen
a fiatalkori elhízás tekintetében, összegszerűen
súlyosabb problémával állunk szemben, mint a
dohányzás vagy alkoholizmus esetében.
1998-ban Kelly Brownell, a Yale’s Center for
Eating and Weight Disorders elnöke kijelentette:
„Számomra nincs különbség Ronald McDonald és
Joe Camel között… el kell kezdenünk komolyabban foglalkozni a jelenséggel.” (BROWNELL 1998,
ROSSIN 1998). Tény, hogy egy túlsúlyos személy
átlagos ápolási költsége 42%-kal magasabb egy
normál testsúlyú társához képest (FINKELSTEIN,
2004). Egy túlsúlyos személy ápolásának költsége
évente átlagosan 732 dollárral magasabb, mint
egy normál súlyú személyé (LOUREIRO, NAYGA
2005). Magyarországon óránként 7 ember hal
meg az elhízás okozta betegségek valamelyikében, vagyis 9 percenként egy ember. A felesleges
kilók fontos szerepet játszanak az elhalálozásban
(HALMI, 2010).
Szekunder kutatási eredmények igazolják,
hogy a gyermekek követik a családban látott fogyasztási mintákat. Az elhízott gyermekek elhízott
felnőtteké válnak. Így a veszély máris többszörösen súlyosbodik. Az ismeretek hiánya sok baj forrásává vált, különösen a magas zsír-, só-, cukortartalmú élelmiszerek fogyasztási intenzitásának
növekedése esetében. Ezeknek a termékeknek
a fogyasztása hozzájárulhat a túlsúlyos-, elhízott

személyek, 2-es típusú diabéteszben szenvedők
számának drasztikus emelkedéséhez. A magas
zsír-, só-, cukortartalmú termékek fogyasztása
nemcsak a családi költségvetést befolyásolja, hanem áttételesen az állami költségvetést is. Az elhízás kihatása mérhető, mutatószáma a vele öszszefüggő betegségek költségvonzatának emelkedése. Annál is inkább égető kérdésről beszélünk,
mivelhogy a WHO előrejelzése szerint 2015-re világszinten 2,3 milliárd ember fog a túlsúlyosság-,
700 millió a kövérség problémájával küzdeni, ami
sorrendben 700 millióval, illetve 300 millió fővel
több mint 2005-ben. 2005-ben világszinten 20
millió olyan túlsúlyos gyermek volt, aki még az 5.
életévét sem töltötte be (WHO, 2008). Jelenleg
az Európai Unióban több mint 12 millió elhízott
vagy túlsúlyos gyermek él; évente 400 ezerrel
nő a túlsúlyos és 85 ezerrel a kövér gyermekek
száma.
Martos Éva, az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) főigazgatójának
szavait idézhetjük a számok elemzésére: „Tehát,
ha nem történik semmi, akkor egy katasztrófahelyzet áll elő” (MTI, 2011). Az Európai Unióban
a magyar nők a legelhízottabbak, míg a férfiak a
negyedik helyen állnak. Magyarországon a nők
körében az elhízás-túlsúly gyakorisága 63%, a
férfiak esetében ez az arány 61% (KÁLLÓ, 2011).
2006-ban jelentek meg először azok a hírek,
amelyek szerint az elhízottak száma meghaladja
az éhezők számát a Földön. 2006-ban 850 millió,
2007-ben 925 millió, 2009-ben több mint egymilliárd ember éhezett a Földön (FORGÁCS, 2010). Az
elhízottsági ráta mára világszerte elérte a 60%-ot.
Magyarország részletes adatait az alábbi 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat.
A magyar népesség felosztása BMI alapján életkor és nem szerinti bontásban (%)
BMI
KATEGÓRIA
SOVÁNY
NORMÁL
TÚLSÚLYOS
ELHÍZOTT

18-34 ÉV
3,0
55,9
29,8
11,3

FÉRFIAK
35-65 ÉV
0,6
29,6
45,0
24,8

651,4
28,9
39,8
30,0

ÖSSZESEN
1,5
37,7
39,4
21,5

18-34 ÉV
11,3
67,4
14,9
6,4

NŐ
35-65 ÉV
3,0
39,8
34,2
23,1

651,9
32,1
42,1
23,8

ÖSSZESEN
4,9
45,2
31,1
18,9

Forrás: KSH, 2009
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Az elhízás káros egyéni és társadalmi következményei a jövőben gazdasági beavatkozás
nélkül megtöbbszöröződnek. Robert Creighton
2010-ben az alábbi kijelentéssel élt: „1789-ben,
Benjamin Franklin szerint ezen a világon semmi
sem volt biztos, csak a halál és az adók. 2009ben a Franklin korabeli kijelentést napjainkban
kis módosítással adoptálhatjuk. Ma három dolog tűnik biztosnak az amerikaiak életében: a
halál, az adók és az elhízás” (CREIGHTON 2010,
WILLETTE, 2007). Ez a megállapítás az egész világon megállja a helyét.

„HAMBURGERADÓ”
A magas zsír,- só,- cukortartalmú élelmiszerek előállítása magas jövedelmet és profitot
eredményez a gyártók számára, ugyanakkor
az elhízás társadalmi többletköltségei nemzetgazdasági szinten mutatkoznak. Nem meglepő, hogy számos ország nem kívánja fizetni az
egészségtelen táplálkozás járulékos költségeit.
A „fat tax” népszerűsége egyre inkább nő a magas zsír-, só-, cukortartalmú élelmiszerek elleni
harcban. Az adónak külföldön számos neve ismeretes, úgymint fat tax, junk food tax, soda
tax; Magyarországon „hamburgeradóként” lett
ismeretes az egészségügyi termékdíj. A „hamburgeradó” célja, hogy visszaszorítsa azoknak
az élelmiszereknek a fogyasztását, amelyek
hozzájárulnak az elhízáshoz. A „hamburgeradó” olyan adónem, illetve pótdíj, amelyet
magas zsír,- só,- cukortartalmú élelmiszerekre,
italokra vagy személyekre vetnek ki (GOULAO,
PEREZ-BARAHON 2011). A „hamburgeradó” célja
a tudományosan egészségtelennek ítélt élelmiszerek fogyasztásának és elhízásból származó
költségek csökkentése; vagyis a gyermekkori
elhízás elleni háború egyik lehetséges eszköze
a termékdíj bevezetése.
Megállapíthatjuk, hogy a „hamburgeradó”
bevezetése nem nyújt tökéletes megoldást a
gyermek- és fiatalkori elhízás megakadályozáECONOMICA 2011/12

sához, de hatékony eszköz lehet a tendencia
megfékezésében, majd visszafordításában. Az
adó bevezetése nem új gondolat, az ötlet az
1920-as évek óta létezik (CREIGHTON, 2010).
A „hamburgeradó” mechanizmusa és alapgondolata nagyon egyszerű. Természetesen a
magas zsír-, só-, cukortartalmú élelmiszerek
fogyasztását nem lehet tiltani vagy korlátozni.
Ugyanakkor a fogyasztást lehet terelni az alacsonyabb zsír,- só-, cukortartalmú élelmiszerek
irányába. Amennyiben a fogyasztó nem kívánja
csökkenteni a magas zsír-, só-, cukortartalmú
élelmiszerek fogyasztását, abban az esetben
kénytelen lesz elhízásának többletköltségeit megfinanszírozni. Amennyiben a fogyasztó
több, ebben a körben egészségtelennek ítélt
terméket fogyaszt, úgy több adót kell majd fizetnie. Az ebből származó nagyobb adóbevétel
fedezi a valószínűsíthető egészségügyi többletköltségeket. A „hamburgeradó” célja tehát az
egészségre károsnak ítélt termékek fogyasztási
intenzitásának csökkentése, továbbá az elhízás
miatti társadalmi költségnövekedés legalább
részbeni megtéríttetése azokkal, akik „nem hajlanak a jó szóra”.
Az adót több országban bevezették, például Romániában, Dániában, Németországban,
Finnországban, az Egyesült Államok több tagállamában, Új-Zélandon, stb. Az adó bevezetésének lehetőségét vizsgálják Nagy-Britanniában,
Franciaországban is. Tajvan 2011-ben tervezi
a bevezetését. Az egészségtelen termékek
megadóztatása az Egyesült Királyságban elsősorban a sóbevitel csökkentése által évente
2300 ember halálát előzi meg. Az adóztatás
szélesebb körű bevezetése több mint 3200
cardiovascularis halálesetet előzhetne meg az
Egyesült Királyságban, ami 1,7%-os csökkenést
jelent (MYTTON ET AL, 2007). Az Egyesült Államok
tagállamainak már a fele alkalmaz valamilyen
adót vagy korlátozást a magas zsír-, só-, cukortartalmú élelmiszerekkel szemben (CHOUINARD
ET AL, 2007). Mintegy 40 tagállam alkalmazza
5
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a „hamburgeradót” a cukrozott szénsavas üdítőitalokra, többen a bevezetést fontolgatják
(CREIGHTON, 2010). Az adó mértéke országonként különböző, Dániában például 16 DKK (2,15
€), melyet az élelmiszerben található telített
zsírsav kilogrammja után számítanak, amenynyiben a telített zsírsavtartalom meghaladja a
2,3%-ot (GWOZDZ, 2011). A tervezet korábban
13 DKK volt (ELSTRAND, NILSSON 2010).
Az új adót Magyarországon két lépésben
2011 szeptemberében, illetve 2012 januárjában vezetik be. Az egészségügyi termékdíj mértéke termékenként változik (5 Ft/liter cukrozott
szénsavas üdítőitalok esetében; 250 Ft/liter
energiaitalok esetében; cukorkák, jégkrém és
csokoládé esetében 100 Ft/kilogramm; chips és
ételízesítők esetében 200 Ft/kilogramm). Ki kell
emelni, hogy a „hamburgeradót” nevétől eltérően – az előzetes tervek szerint – gyorséttermi
termékekre nem vetik ki, amit az adó elvéből
következően hibának tartok. Az új adó bevezetése várhatóan 20 milliárd forint többletbevételt eredményez a költségvetésnek.
A „hamburgeradó” mértéke fontos kérdés,
hiszen a magas zsír-, só-, cukortartalmú élelmiszerek kereslete rugalmatlan az árváltozásra
(legalábbis egy bizonyos határig), a termékek
árrugalmasság szempontjából a rugalmatlan
kategóriába sorolhatók. Ha az adó mértéke
alacsony, akkor a termékek fogyasztása nem
fog csökkenni. CHOUINARD et al. megállapították, hogy a 10%-os „hamburgeradó” kevesebb,
mint 1%-ponttal csökkentené a fogyasztást
(rugalmatlanság), így a „hamburgeradó” hatékonyan növelné a költségvetés bevételeit
(CHOUINARD ET AL, 2007). FRENCH kijelentette:
„A termékek árazása és a marketing eszközök
alapvetően képesek befolyásolni az étkezési
kultúrát. Az alacsony zsírtartalmú chipsek 10%os, 25%-os, 50%-os árcsökkentésének hatására
az eladott mennyiség sorrendben 9%-kal, 39%kal, 93%-kal emelkedett a szokásos árszínvonalhoz képest (FRENCH, 2003). Tíz százalékos ár6

csökkentés esetében megállapíthatjuk, hogy az
ár csekély mértékű változása kis változást eredményezett a fogyasztók magatartásában. Az
adó mértéke Magyarországon alacsony lesz, kb.
10 százalékos, emiatt nem fogja elérni a kívánt
hatást, a fogyasztás csökkenését. Az adó megítélésem szerint csupán a költségvetés várható
bevételeit növeli majd. Állításomat egy 2005ös amerikai kutatás is igazolja. A tanulmány
szerint a 10%-os hamubergeradó a fogyasztás
szignifikáns csökkenését nem eredményezné a
zsírbevitel terén (NOVAK, 2009). DUFFEY et al.
becslése szerint a legalább 18%-os „hamburgeradó” nagyjából 56 kalóriával csökkentené a
napi energiabevitelt személyenként. Ez mintegy
5 font (kb. 2,2 kilogramm) testsúlycsökkenést
eredményezne évente személyenként, ami jelentősen csökkentené az elhízásból származó
betegségek kockázatát (DUFFEY ET AL., 2010).
A cukrozott szénsavas üdítőitalok becsült árrugalmassága hasonló a dohánytermékek árrugalmasságához (-0,4). Amennyiben a cukrozott
szénsavas üdítőitalokat 5%-os hamburgerdóval
terhelnénk, akkor az az eladásokat 2%-kal csökkentené (JACOBSON, 2000; LEWIT, 1982). Számos tanulmány alapján kijelenthetem, hogy
a hambureadó szükséges mértéke nagyjából
egyértelműnek tűnik. A legtöbb szerző kb. 20%os „hamburgeradó” bevezetését javasolja az
egészségtelennek vélt élelemiszerek esetében.
A többletbevételek felhasználásának módja jellemzően két irányt mutat: az egyik szerint azt az
egészségügyre kell fordítani, a másik irányvonal
az egészségesnek mondott élelmiszerek adótartalmának párhuzamos csökkentését javasolja. Még nem tudni, hogy a többletadó-bevételt
nálunk mire fordítják majd.

ANYAG ÉS MÓDSZERTAN
Kutatásomban on-line kérdőív segítségével
vizsgáltam a fogyasztók fogyasztási szokásait,
különös tekintettel a magas zsír-, só-, cukorECONOMICA 2011/12
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tartalmú élelmiszerek fogyasztási szokásaira, a
hamburgeradóval összefüggésben. Kutatásom
keretei között 504 kérdőívet töltöttek ki. Az online kérdőívet számos fórumon, közösségi portálon népszerűsítettem, például: Origo, Port,
Facebook, iwiw, Neptun, stb. A kutatásban való
részvétel önkéntes és név nélküli volt, mindenféle előzetes válogatás nélkül. Ebből adódóan
a mintaválasztás fő elve a véletlenszerűség volt.
A on-line kérdőív kitöltetésére a válaszadóknak
2011. április 27-e és 2011 június 1-e között volt
lehetőségük. A kutatásban bárki részt vehetett,
aki a kérdőívet kitöltötte. Az on-line kutatás az
egész országra kiterjedt. Az 504 megkérdezett
leíró statisztikája a megkérdezettek neme szerint a következőképpen alakult: 60,0% nő, 40,0%
férfi. Ennek oka nagy valószínűséggel abban rejlik, hogy a nők sokkal segítőkészebbek ilyen felhívások esetén. Az on-line felmérésnek sajátossága, hogy a reprezentativitás nem, vagy csak
nagyon nehezen biztosítható. A megkérdezett
emberek jelentősebb hányada Jász-NagykunSzolnok megyéből került ki, de az ország minden megyéjéből volt több válaszadó is. A kitöltő
személyek iskolai képzettsége magasabb a magyar átlagnál, így sok esetben a magyar átlagtól
kedvezőbb eredményeket kaphattam. A minta
átlagos kora ( x ±σ ) 27,29 ± 10,099 életév, terjedelme (R) 14-65 év, módusza 20-24 év. Az adatok feldolgozása során statisztikai módszereket
alkalmaztam (átlag, módusz, medián, szórás,
Cramer-féle asszociációs vizsgálat, Kendall-féle
egyetértési együttható, kereszttábla vizsgálatok, stb.) SPSS 14.0 program és Microsoft Excel
2010 segítségével. Leíró vizsgálatokat egyszerű statisztikai módszerekkel folytattam (átlag,
módusz – leggyakrabban előfordult ismérvérték, medián – középérték, szórás – átlagtól
való eltérés). Kereszttábla elemzések során
az ismérvek közötti sztochasztikus kapcsolatok
vizsgálatára, a korreláció mérésére Cramer-féle
asszociációs (CRAMER’S V) vizsgálatot végeztem.
A Kendall - féle rangkorreláció (KENDALL’ W) kiECONOMICA 2011/12

számításával meghatározhatjuk a döntéshozók
véleményének egyezését, illetve eltérésének
intenzitását. A Kendall – féle egyetértési együttható értéke 0 és 1 közötti értéket vehet fel. A
0 érték azt jelenti, hogy egyáltalán nem egyezik meg a megkérdezettek véleménye, míg az 1
érték a teljes egyetértést jelenti. A mutató százalékos értékben történő kifejezése alkalmas az
egyetértési szint illusztrálására.

HIPOTÉZISEK ÉS EREDMÉNYEK
Kutatásom során vizsgáltam a fogyasztók
magatartását az egészségtelennek ítélt (magas zsír-, só-, cukortartalmú) élelmiszerek fogyasztását részleteiben, véleményüket a saját
testalkatukról, összefüggésben a hamburgeradóval. Jelen kutatásban három hipotézist
állítottam fel:
1.) Nagyon fontos kérdés, hogy a megkérdezett
hogyan látja saját testalkatát. A szekunder
kutatási eredmények alapján feltételeztem, hogy a megkérdezettek alulbecsülik
testtömegindexüket (BMI).
Kérdőívemben azt kértem tőlük, hogy sorolják
be saját testalkatukat a sovány, normál, túlsúlyos kategóriák valamelyikébe. Később a megkérdezett testsúlya és magassága alapján lehetőségem nyílt a megkérdezett BMI értékének
kiszámítására. A részletes adatokat az alábbi 2.
táblázat tartalmazza. (Lásd a 8. o.)
A Cramer – féle asszociációs együttható,
amely a kapcsolat szorosságát méri a tényleges BMI kategória és a megkérdezett saját véleménye szerinti kategória között közepesnek
(0,511) nevezhető. Ha a fogyasztó racionális
és teljes tudatossággal válaszol, akkor a mutató értéke 1,00 lenne. Megállapíthatjuk, hogy a
megkérdezettek nincsenek tisztában saját BMI
kategóriájukkal, alulbecsülik az elhízás kockázatát. Összesen 89 fő (48+1+40) becsülte alul
7
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2. táblázat. Testalkati kategóriák BMI és a megkérdezett saját véleménye szerint

SOVÁNY
NORMÁL
TÚLSÚLYOS
KÖVÉR
ÖSSZESEN

TESTALKAT A
BMI
SZERINT

TESTALKAT A MEGKÉRDEZETT SAJÁT VÉLEMÉNYE SZERINT
SOVÁNY
NORMÁL
TÚLSÚLYOS
KÖVÉR
22
11
2
24
266
19
48
48
2
1
40
8
46
326
107
12

ÖSSZESEN
35
309
98
49
491

Forrás: Saját kutatás, 2011

3. táblázat. Standardizált reziduumok értéke
BMI és a megkérdezett saját véleményének függvényében

TESTALKAT A
BMI SZERINT

SOVÁNY
NORMÁL
TÚLSÚLYOS
KÖVÉR

TESTALKAT A MEGKÉRDEZETT SAJÁT VÉLEMÉNYE SZERINT
SOVÁNY
NORMÁL
TÚLSÚLYOS
KÖVÉR
+10,34
-2,54
-2,76
+1,24
-0,92
+4,25
-5,89
-2,75
3,03
-2,12
+5,77
-0,26
-2,14
-5,53
+8,97
+6,22
Forrás: Saját kutatás, 2011

saját testalkatát, ez a megkérdezettek mintegy 40% között található (módusz). 71%-a gondol20%-a. Őket a táblázatban fekete háttérrel je- ja úgy, hogy az elhízási ráta alacsonyabb, mint
löltem. A standardizált reziduumok értékét az 60%. Véleményük helytelen. Csupán a megkéralábbi, 3. táblázat tartalmazza.
dezettek 20%-a tudja helyesen, hogy a magyarA +10,34% azt jelenti, hogy a megfigyelt gya- országi elhízási ráta 60% és 70% között van. A
koriság 10,34%-kal magasabb,
1. ábra. Elhízási ráta a megkérdezettek véleménye szerint
mint a várt gyakoriság, míg a
-2,54% jelzi, hogy a megfigyelt
gyakoriság 2,54%-kal kisebb,
mint a várt gyakoriság.
Kutatásomban azt is kértem, hogy formáljanak véleményt a magyarországi elhízási ráta nagyságát illetően. A
részletes adatokat az alábbi 1.
ábra tartalmazza.
A fenti adatok tükrében
megállapítható, hogy alulbecsülik az elhízás mértékét. A
megkérdezettek 24%-a véli
úgy, az elhízási ráta 30% és
Forrás: Saját kutatás, 2011
8
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tosságát, hogy a CBS News 2010. januárban
publikálta, hogy a zsíradó bevezetését, amit
az Egyesült Államok elnöke, Obama elnök is
támogat, még elutasítaná a szenátus. Az amerikaiak 72%-a ugyanis úgy gondolja, hogy a
„hamburgeradó” nem segítene az elhízás viszszaszorításában. Bár tény, hogy az a nemzet
mondja ezt, amely a legnagyobb fogyasztója
a magas zsír-, só-, cukortartalmú élelmiszereknek. (MONTOPOLI, 2010).
2. ábra. Az elhízás következtében
Az elutasítás aránya hasonló
fellépő leggyakoribb betegségek szófelhője
Magyarországon is. A megkérdezettek 16,5%-a nem tudott
a „hamburgeradó” bevezetésének tervéről a vizsgált
időszakban. Az információval
rendelkezők 61,2%-a utasította el a „hamburgeradó”
bevezetését. Feltételezhetjük,
hogy azok, akik gyakrabban
Forrás: Saját kutatás, 2011
fogyasztanak magas zsír-, só-,
cukortartalmú
élelmiszert,
A megkérdezetteknek mindössze 60%-a találta magasabb valószínűséggel mondanak nemet a
úgy, hogy egészségesen (5%) vagy legalább pró- hamburgeradóra.
Feltételezésünket azonban a tények nem
bál egészségesen (55%) táplálkozni. A számított
Cramer-féle együtthatókkal, a standardizált igazolják. A számított Cramer – féle asszociáreziduumok értékével, a megkérdezettek elhí- ciós együttható 0,219 értéket vesz fel a kóla ,
zásról kialakított véleményével első hipotézist 0,149 gyorséttermi termékek és 0,115 chips
esetében. Ebből adódóan az elutasítási arány
igazoltam.
nem mutat összefüggést a magas zsír-, só-,
2.) Nagyon fontos kérdés, hogy a megkérde- cukortartalmú élelmiszerek fogyasztási intenzizettek hogyan vélekednek a „hamburger- tásával. További vizsgálataim kimutatták, hogy
adóról”. Szekunder kutatási eredmények a megkérdezett BMI szerinti testalkata sem
alapján feltételezem, hogy a megkérdezet- befolyásolja az elutasítási arányt (Cramer’s V
tek elutasítják a „hamburgeradó” beveze- = 0,085). Az elutasítási arány 14,2% lenne abtését.
ban az esetben, ha az új adó bevezetésével az
egészségesnek tartott élelmiszerek adótartalA gondosan célzott „hamburgeradó” szerény, ma párhuzamosan csökkenne. Ebben az esetde mégis jelentős változást hozhatna az élel- ben a támogatottsági arány 85,8%-ra nőne.
miszerfogyasztás szerkezetének javításában, Fontos kérdés, hogy a megkérdezettek hogyan
és ez által csökkenti a szív-és érrendszeri be- vélekednek a „hamburgeradó” hatékonyságát
tegségekből adódó állami, főleg egészségügyi illetően. A részletes adatokat az alábbi 3. ábra
többletkiadásokat. Jól mutatja a kérdés fon- tartalmazza (Lásd a 10. o.).
kockázat a jövőben többszöröződni fog, ugyanis
a megkérdezettek 46,1%-a semmilyen sporttevékenységet nem folytat. A megkérdezettek
11%-a véli úgy, hogy a túlsúlyosság csupán kisebb betegségek forrása lehet, de nem okozhat
halálos kimenetelű krónikus betegségeket. A
leggyakoribb betegségek szófelhőjét az alábbi
2. ábra tartalmazza, ahol a szavak mérete az
említés gyakoriságával párhuzamosan nő.
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3. ábra. A „hamburgeradó”
várható hatékonysága a megkérdezettek szerint

Forrás: Saját kutatás, 2011

3.) A „hamburgeradó” Magyarországon kb.
10%. Megállapíthatjuk, hogy a ráta mértéke Magyarországon túl alacsony; nem
fogja elérni a célját.
A „hamburgeradó” mértéke lényegi kérdés,
ugyanis a magas zsír-, só-, cukortartalmú élelmiszerek kereslete rugalmatlan. Ez azt jelenti,
hogy ha az adó mértéke túl alacsony, abban az
esetben a fogyasztás intenzitása nem csökken.
Kutatásomban vizsgáltam a fogyasztók árelfogadási magatartását; hol van az a pont (ár), ahol
a fogyasztók csökkentenék a magas zsír-, só-,
cukortartalmú fogyasztását? Mindenképpen
szükséges annak mérése, hogy milyen mértékű
„hamburgeradó” kell a fogyasztás csökkentésé-

hez. A részletes adatokat az
alábbi 4. táblázat tartalmazza.
Az átlag, módusz, medián
értékeiből megállapíthatjuk,
hogy a megkérdezettek véleménye szerint a „hamburgeradó” mértéke túl alacsony Magyarországon. A kijelentéssel
szembeni azonosulási hajlandóság a Kendall-féle egyetértési együtthatóval mérhető. Az
együttható értéke 0,92, vagyis
92,0%. A 92%-os egyetértési
arány a megkérdezettek között
szinte teljes nézetazonosságot
fejez ki, vagyis a megkérdezettek 92%-a teljesen egyetért a kijelentéssel, miszerint a tervezett adó mértéke alacsony. Véleményük számos szakember véleményével (lásd
szekunder kutatás) egybecseng.
Említettük, hogy a költségvetésbe befolyt
adó felhasználási területe egyelőre nem ismert.
A megkérdezettek véleményét az adó felhasználását illetően az alábbi 4. ábra szemlélteti.
(Lásd a 11. o.)
A megkérdezettek által javasolt, az adó hatálya alá bevont termékek köre szélesebb, mint a
törvényben leírt termékkör. A Parlament által
elfogadott törvény tartalmazza például a cukrozott szénsavas üdítőitalokat, a chipset, az energiaitalokat, de nem tartalmazza a gyorséttermi
láncok termékeit. A megkérdezettek feltétlenül

4. táblázat. A fogyasztás csökkenése érdekében
szükségesnek tartott „hamburgeradó” a fogyasztók saját bevallása szerint

ÁTLAG
MÓDUSZ
MEDIÁN

A FOGYASZTÁS CSÖKKENÉSE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGESNEK TARTOTT
„HAMBURGERADÓ” KÜLÖNBÖZŐ TERMÉKEK ESETÉBEN
GYORSÉTTERMI
KÓLA
CHIPS
CSOKOLÁDÉ
TERMÉK
17,3%
16,3%
29,5%
32,3%
25,8%
22,7%
37,5%
50,0%
21,2%
18,2%
29,8%
32,4%
Forrás: Saját kutatás, 2011
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4. ábra. A „hamburgeradó” javasolt felhasználási területei a
megkérdezettek szerint fontossági sorrendben
(Mire fordítsa az állam az adóból befolyt bevételt?)

Forrás: Saját kutatás, 2011

szükségesnek tartják az adó kiterjesztését ezekre a termékekre is. A részletes adatokat az alábbi 5. ábra tartalmazza.
ÖSSZEFOGLALÁS
A „hamburgeradó” bevezetésének ötlete következetes javaslat. Elvi alapja vitathatatlan.

Azonban az adó bevezetése csupán egy lehetőség,
de nem oldja meg a problémát. Az adó bevezetése nem csodaszer, csupán
egy esély, hozzájárulhat az
egészségügyi kiadások elfogadható szinten tartásához.
Megállapíthatjuk azonban,
hogy Magyarországon az
adó bevezetése során nem
a magatartásformálás az elsődleges cél, hanem a költségvetés bevételeinek növelése. Vitathatatlan érdekünk
az elhízás visszaszorítása,
ugyanis az a költségvetést aránytalanul terheli. Ugyanakkor tény, hogy az Egyesült Államokban a Coca-Cola és a Pepsi Cola 3 milliárd
dollárt fizetett be a költségvetésbe 2001-ben
(BROWNELL, HORGAN 2004). Elöregedő társadalmunk problémái és az egészségügyi kiadások drasztikus emelkedése a jövőben fenntarthatatlan lehet együtt.

5. ábra. A „hamburgeradó” hatálya alá tartozó termékek
fontossági sorrendje a megkérdezettek véleménye szerint

Forrás: Saját kutatás, 2011
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Várhelyi Tamás

Világtrendek és hazai alkalmazásuk
az egészségturizmus menedzsmentjében
Várhelyi, Tamás:
World Trends and their Domestic Application in the Management of Hungarian Tourism
On the basis of the perceptible developments in tourism and the domestic conditions, health
tourism is considered to be the most important sector of tourism in Hungary. Due to its eﬀects on
health, life style and the related products, health tourism – in English ‘spa industry’ - has more
significance than just tourism. We are trying to create a spa industry development strategy
for Hungary and East Central Europe understanding these world trends on the basis of local
traditions.
Key words: spa, health tourism, thermal water, product development.
Áttekintés. Mind a turizmusban megfigyelhető
fejlődési tendenciák, mind a hazai adottságok
alapján Magyarországon az egészségturizmus
tekinthető a legfontosabb turisztikai szegmensnek. Az egészségturizmusnak, angol terminológiával a spa iparágnak az egészségre, az
életmódra, illetve az ezekkel összefüggő termékekre gyakorolt hatása miatt a turizmuson
túlmutató jelentősége is van. A világtrendek
megértése és felhasználása, valamint a hagyományok kihasználása révén javasolható egy
modern iparági fejlesztési stratégia Magyarország, illetve környezete számára.
A cikk a legjobb gyakorlat összegyűjtése és
elemzése révén a hagyományok felhasználása,
a hagyományos kezelések beilleszthetősége
(ide értve a gyakorlati beilleszthetőséget, a továbbfejleszthetőséget, illetve a promócióban
történő felhasználhatóságot) elemzi. A kutatás
eredményei alapján kijelenthető, hogy túl kellene lépnünk a hagyományos szemléleten, és
a tradicionális termálvízre épülő szolgáltatások
és vendéglátás mellett érdemes volna az innovatív turisztikai, valamint a turisztikához kötődő
termékek és szolgáltatások létrehozásával és
értékesítésével is foglalkoznunk. Világtendencia
ugyanis ezek jövedelmező exportálása, ebben
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azonban Magyarország gyakorlatilag nem vesz
részt. Ezek a kérdések alapvetően befolyásolják
az Új Széchenyi Terv egészségipari fejezetének
sikerét, azaz kiemelkedő nemzetgazdasági jelentőséggel bírnak.
Kulcsszavak: spa, egészségturizmus, termálvíz,
termékfejlesztés

A VILÁGTRENDEK ÉS A HAZAI HELYZET
A modern egészségturizmus legfőbb trendje
az egészség szempontjainak felértékelődése és a design növekvő jelentősége mellett a
komplexitás, amely azt jelenti, hogy számos tényezőt használnak a cél, az egészségesebb élet
eléréséhez, és egyrészt ezek együttese vezet
eredményre (illetve ezek összességére van kereslet), másrészt több szolgáltatás együtt eredményez üzletileg is sikeres működést. A profit
meghatározó része a kezelésekből származik,
így az egyes tényezők kínálatba illesztése is a
kereslet kielégítése mellett a kezelések igénybevételének elősegítését szolgálja. Maguk a kezelések is komplexebbé váltak, így egy egyszerű
masszázshoz járulékos kezeléseket társítanak,
és ezeket a kezeléseket csomagokban, márkázva igyekeznek eladni. Ma már az iparág nem
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egy fő tényezőre, a termálvízre épül, hanem a
kezelésekre és egyéb szolgáltatásokra, központjait nemcsak a turisták, hanem egyre nagyobb
számban a helyi lakosok is igénybe veszik.
Bár még a szakemberek közül sem mindenki
látja be, de ez azt is jelenti, hogy Magyarország
már valószínűüleg nem lehet az iparág egyik
vezető hatalma, hiszen egyrészt a termálvizek szerepe drasztikusan csökkent, másrészt
a helyi lakosság kereslete nem mérhető a németek, franciák, olaszok helyi keresletéhez. Az
egészségturizmus ennek ellenére továbbra is
Magyarország vezető turizmus ága lehet, mivel
az iparág világviszonylatban nő, és egy-egy kis
szegmens is Magyarország szintjén nemzetgazdasági jelentőséggel bírhat. Ehhez a megfelelő
szegmensek kiválasztása, fejlesztése és ügyes
piaci pozicionálása mellett még a hatékony
működés szükséges: ma az ország egészségturizmus létesítményeinek zöme nem termel
jelentős üzleti eredményt, és ha a fejlesztések
értékét amortizációként figyelembe vesszük,
akkor kimondható, hogy az ágazat közvetlenül
nem vagy alig termel nyereséget. Húzóágazat
pedig csak az lehet, amely nem állami támogatásokból fejleszt és reklámoz, hanem kiszámíthatóan profitot termel.
Az egészségturizmus egészségügyi trendjei
az egészségügyi aspektusok felértékelődését
jelentik. Ennek okai között identifikálhatjuk
a kezelések rendszeres, lakóhelyen történő
igénybevételének trendjét is: a rendszeres kezelésektől már nem elsősorban egzotikumot,
kényeztetést várnak a páciensek, hanem valós,
hosszú távon is érezhető hatást, eredményt. Így
az orvosilag is megalapozott, bizonyítékokon
alapuló kezelések és kúrák jelentősége, részaránya nő. Ezek alapján az egészségügyben elterjedt fogalom analógiájára a bizonyítékokon
alapuló wellness (evidence based wellness)
fogalmának bevezetése is felmerült.
Bár a klasszikus gyógyturizmus visszaszorulóban van a wellness terjedő trendjéhez képest,
de ez nem vonatkozik a gyógyturizmus egészségügyhöz kapcsolódó részére, ami Magyarország szempontjából a gyógyturizmuson belül
versenyelőny. Kifejezetten gyorsan fejlődik a
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medical wellness, amely bizonyos szempontból a gyógyturizmussal, egyes esetekben már
az orvosi turizmussal is rokon. Magyarország
szempontjából egyes orvosi turizmus ágak fejlesztése mellett a medical wellness fejlesztése
lehet a felső szegmensekben a legígéretesebb
lehetőség.
A gyógyvizek mellé telepített gyógyszállók
üzemeltetése minőségi szakembergárdát és ellátási gyakorlatot feltételez elsősorban rehabilitációs, reumatológiai, kardiológiai és geriátriai
szakterületen. Ez elsősorban az egészségügyi
intézményekhez kötve alapvetően rendelkezésre áll. A gyógyszállókra épülő turizmust
előmozdító egészségügyi szolgáltatói infrastruktúrák az érintett szakmákban kiépíthetők a
gyógyszállókon belül, illetve az elérhető közelségben elhelyezkedő ellátó intézményekben
is. Ezt az ellátási formát azonban Európán kívül
gyakorlatilag nem ismerik, és kontinensünkön
is gyakran a meghaladott, kevésbé minőségi
szolgáltatásokkal azonosítják. Csak központi
programokkal lenne lehetséges az újrapozícionálás, a következő piacok megnyerése:
- Németország (és a hasonló Svájc): minőségi
piac kifejezetten magas igényekkel – a németek elmaradásának fő oka a relatív minőségromlás, a korszerűtlenség (ide értve a korszerűtlen marketinget is).
- Olaszország (és Szlovénia): az olaszok körében ismertek és kedveltek a hagyományos
gyógyturisztikai kezelések. Ezeket tradicionálisan belföldön veszik igénybe (ezért érkezett
eddig kevés olasz gyógyturista), de a társadalombiztosítási finanszírozás ottani szűkülése
Magyarországnak komoly piaci lehetőségeket jelent.
- Oroszország (és a Szovjetunió volt országai):
ismertek a szanatóriumok, de az utazást
megfizetni tudó elit csak egy modernizált
formában, komplexebb kínálattal választaná
tömegesen a hazai intézményeket
- Távol-Kelet: az európaihoz hasonló az elöregedési folyamat, és emellett elég jó az
országimázsunk. Elsősorban Japánból, Koreából, Kínából és Vietnamból lehetne nagyobb számú gyógyturistát megnyerni az
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adott országra optimalizált kínálattal és marketing stratégiával (például Japánban ismerik
a gyógyvizet és érdeklődnek a zenénk, kultúránk iránt, Vietnamban fontosak a wellnesselemek és az üzleti lehetőségek, Kínában a
gyógyturisztikai hagyományok bemutatása
és az állami szervekkel történő kooperáció
lehet eredményes).
- Törökország (és részben a Közel-Kelet): a magyar turizmus egyik leginkább kihasználatlan
küldő országa, ahol fürdőkultúránk hasonlóságát és a mögöttes orvosi tudást lehetne
a marketing középpontjába állítani –persze
ehhez az kellene, hogy a törökökre ne csak
mint egykori hódítókra, hanem például fürdőkultúránk építőire is tekintsünk.
Trendnek tekinthető a gyógytérségekre történő építés is. A gyógytérség fogalma az egymást
erősítő primer kínálati elemeket (természetes
gyógytényező, természeti környezet, kulturális
örökség) magában foglaló és arra fejlesztési
programokat kidolgozó, valamint a szinergia jegyében ezeket üzemeltető, kb. 20-40 kilométer
sugarú térség, amely versenyképes kínálatot
képes nyújtani a wellness és gyógyturizmus
számára. E téren lehetőséget jelent az Új Széchenyi Tervben szereplő, komplex fejlesztéseket megengedő gyógyhely-fejlesztési pályázat.

A VÍZ SZEREPE,
A SIKERES FÜRDŐVÁROSOK JÓ GYAKORLATA
Az egészségturizmus a turizmus egyik legnagyobb és leggyorsabban fejlődő ága, amelynek
a gyógyvízre, hosszú kúrákra és egészségügyi
kezelésekre alapozott klasszikus formája KözépEurópában alakult ki a XIX. században, részben
a Római Birodalom fürdőkultúrájára támaszkodva. Tulajdonképpen a modern értelemben
vett turizmus is a magashegyi szanatóriumok,
fürdővárosok látogatásának divatjával vette
kezdetét. A fürdővárosaival sok szempontból
az Osztrák-Magyar Monarchia piacvezető volt.
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Abban az időben a fürdőkúrák több betegség, a
TBC és a reuma esetén leghatékonyabb gyógymódnak számítottak, de a fiatal nőknél a teherbe esés, a középkorúaknál és idősebbeknél a
szellemi-fizikai regeneráció is fontos motivációs
szemponttá vált.
A XX. században a tömegturizmus megjelenésével az egészségturizmus folyamatos
fejlődése ellenére egy időre vesztett részesedéséből, de mára kissé eltérő tartalommal,
gyakorlatilag visszanyerte a turizmuson belüli
vezető szerepét. Az elmúlt évtizedekben egyre inkább értékké vált az egészség, a test és a
lélek jó karban tartása. A modern világban ez
az érték összekapcsolódik a sikeresség fogalmával is: sikeresebbek lehetünk a munkában, a
környezetünkben és a magánéletünkben is, ha
egészségesek, ápoltak, fittek tudunk maradni.
A modern ember egyre többet hajlandó áldozni
erre, és az évközben felgyűlt elmaradásait szabadsága alatt is hajlandó ledolgozni, szívesen
eltölt egy hetet egészséges, sportos, aktív, de
egyben relaxáló körülmények között. A fentiek
magyarázzák az egészségturizmus növekvő sikerét a turizmus ágazaton belül.
Bár a gyógyvíz szerepe csökkent, a hagyományokra hivatkozás mindig is a turisztikai marketing jelentős része volt. Éppen ezért továbbra is
kihasználhatónak tartjuk Magyarország gyógyvizekben való gazdagságát, csak a mennyiség
helyett a vizek minőségét és a hagyományos
használatot célszerű előtérbe állítani. Az alábbiakban a legjobb gyakorlat bemutatására öszszegyűjtöttünk néhány európai, ezen belül négy
monarchiabeli híres, tradicionális fürdőt, ahol a
vizet állítják a marketing középpontjába.
Blau Lagoon, Izland: A vulkáni eredetű termálvizet hasznosító geotermikus erőmű mellett
létesített, világhírűvé vált tó és fürdő. Jellegzetessége a valószínűtlenül kék vize, amely színt
a cianobaktérium okozza. Jellemzője még a
kékzöld alga és a kofaföldes iszap, melyben a
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kiterjedt, egész évben használható kinti tószerű medence alján is található. Fedett része és
algás kezelései is jelentősek. Az algákra és az
ásványi anyagokra épül a fürdő nevét viselő
termékcsalád is. A fürdő a fővárostól nyugatra,
a repülőtér közelében helyezkedik el. Mellette
Izlandon még számos természeti vulkanikus
fürdőhely található, bár némelyikkel vigyázni
kell, mert ha vize néhány fokot melegszik, akkor már éget.
Evian, Franciaország: Az ásványvizéről ismert
település a Genfi-tó déli partján terül el. Szép
parkokkal, szállodákkal büszkélkedhet (pl. Hotel Royal). A világon elsősorban ásványvizéről
híres, amely az egyik piacvezető termék, és
a brand erősen össze van kötve a város spastátusából is eredő egészség-fogalommal.
Balneario de Archena, Spanyolország: Ez a délkeleti Murcia tartományban épült fürdő is a
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Royal Spas Collection tagja. 34 fokos termálvizét 2500 éve használják, erről lett híres, és ma
erre hivatkozva pozícionálja magát az első számú spanyol fürdőként. Vizéről 1697-ben jelent
meg az első tudományos munka, és 1785-ben
már az első restauráció is befejeződött. Termálmedencéje 675 négyzetméter felületű, félig
fedett. A közelben, a Hotel Leon körül modern
spa épül.
Saturnia, Olaszország: Egy különleges, bővizű termálvízforrásról lett híres, amely
Pamukkáléhoz hasonlóan természetes teraszokat képez (képünkön), ahol fürdeni lehet.
A közép-olasz spa filozófiája öt kezelésféleség
együttes használata. Ezek a következők: balneoterápia, fiziterápiák, beauty-kezelések,
stressz-menedzsment, fitness. Sajátos, öregedés-ellenes programja a Lympha os Saturnia,
amely egyénre szabott, a biológiai kor meghatározásával kezdődik, amelyet az orvos által

17

Várhelyi Tamás: Világtrendek és hazai alkalmazásuk az egészségturizmus menedzsmentjében

meghatározott kezelések követnek, végül a
„vidd haza” otthonra adaptálható kezelések és
életstílus kialakításával, és az ígéretek szerint az
életminőség javulásával fejeződik be. A fürdőhely világhírű hotele a: Terme di Saturnia Spa
& Golf Resort.
Bad Sulza, Németország: A modern Toscana
Therme avantgard megoldásai, kezelései új
életet adtak az álmos, de 1848-tól működő
fürdővároskának. Egyedülálló a „Liquid Sound

Templom” hét összekötött medencéje az ablaktalan fatemplomban a csillagok alatt hallgatható világzenével és a víz alatti hangokkal. A zene
mellett a főszerep itt is a vízé: mesterségesen
sóssá teszik, hogy lebegve, a vízen keresztül lehessen élvezni a zenét.
Marienske Lázne, Csehország második legjelentősebb, szintén különleges, egyedi karakte18

rű fürdővárosa. Fiatalabb Karlsbadnál, „csak”
a XIX. század elején lett világhírű. Goethe és
Chopin mellett VII. Edvárd angol király kilencszer kereste fel. Szintén vizéről, ivókúráiról
volt híres, a leglátványosabb épület ma is a
központi ivócsarnok. A város 630 méter magasan, szép természeti környezetben fekszik.
Hasonló tradicionális fürdőhely még a közeli,
nemrég szépen, egységes stílusban felújított
Franciskovy Lázne.

Szováta, Erdély, Románia: A Görgényi havasok
alján található a Medve-tó. A sós tó köré épültek a strandok és a szállodák. A Danubius-lánc is
üzemeltet itt hotelt. Erdélyben még számos régi
fürdő található (pl. Herkulesfürdő, Tusnádfürdő,
Borszék), melyek eléggé el voltak hanyagolva, de
mára újra fejlődésnek indultak. Ezek nagy része
a természeti környezet szépsége mellett a víz
gyógyító erejére építi piacra lépési terveit.
ECONOMICA 2011/12
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Pöstyén, Szlovákia: A Vág völgyében fekvő város
tradicionális fürdője a 67 fokos kénes gyógyvízre alapul. Híresek még az itteni iszapfürdők
is. Elsősorban mozgásszervi betegségekre (pl.
rheumatoid arthritis, scoliozis, osteoporosis)
ajánlják, a medical spa-k jellegzetes példája.
Emellett ez a nyugat-szlovákiai fürdőhely számos szállodájával a leginkább hasonlít a híres
nyugat-csehországi fürdővárosokhoz. A hagyományos épületek mellett kiemelhető a szépen
karbantartott fürdőpark.
Sárvár, Magyarország: több, különböző gyógyvízzel rendelkező tradicionális gyógyhely, ahol
az elmúlt években felgyorsult a fejlődés, és
a város ezáltal a magyar fürdők közül kezd a
nemzetközi élmezőnybe kerülni. A 2002-ben
átadott fedett fürdője a legszebb Magyarországon – ehhez egy kis négycsillagos szálló
is tartozik. 2007-ben Magyarországon elsőként megkapta az EUROPESPA-MED minőségi díjat (mely az Európai Fürdőszövetség
minősítése). A közeli Bükhöz hasonlóan nagy
előnye Bécs közelsége. Az új ötcsillagos Spirit
wellness-szállón kívül több jó szálloda is található még Sárváron, így a Danubius-láncé.
A Spirit wellness központjában török hamam
és rasul is található: utóbbi az iszappakolásos
kúra és a gőzfürdő sajátos egyvelege. A többi
négycsillagos szálloda tradicionálisan főként a
gyógyturizmusra jellemző kezelésekben erős.

KÖVETKEZTETÉSEK,
TERMÉKEK AZ EGÉSZSÉGTURIZMUSBAN
A fentiek alapján a problémák, piaci kockázatok és jelentős nemzetközi verseny ellenére is
javasolható az egészségturizmus kiemelt támogatása. E támogatásnak azonban az eddigieknél
sokkal célzottabbnak, a világtrendekre jobban
épülőnek kell lenni. Ez egyrészt a hagyományos
infrastruktúra-fejlesztések támogatása helyett
a fürdővárosok, fürdők komplexebb, a jövedelECONOMICA 2011/12

mezőségre is jobban tekintettel lévő fejlesztését jelenti, másrészt az eddigieknél sokkal professzionálisabb, modernebb marketingmunkát
feltételez. Ezek mellett azonban további fontos
lépések is szükségesek, így az iparág vérkeringésébe történő bekerülést, kapcsolatépítést,
valamint drasztikusan újraértelmezett formájú
és méretű termékfejlesztést. Utóbbit jelentősége miatt külön is kifejtjük.
A világ trendjei alapján ma már turisztikai, illetve turisztikához kötődő termékek létrehozásáról is beszélhetünk a hagyományos utaztatás,
illetve vendégfogadás mellett. Egyes termékeket exportálni is lehet, azaz tulajdonképpen hasonlóan viselkedhetnek, mint a többi exportorientált iparág termékei. Itt is innovatív szolgáltatások és termékek együttes exportjáról van szó,
mint általában a távközlésben, informatikában
és, az egészségiparban.
Milliárdos forgalmú cégek nőttek fel a spavilágban, ahol azt hihetnénk, hogy hagyományaink és gyógyvizeink révén a világ élvonalába
tartozunk. Valójában az iparági bevételek alapján
csak a középmezőnyben a helyünk, és az új tendenciákban, az exportban gyakorlatilag nem veszünk részt. Ennek oka jelentős részben a hazai
vállalkozói kultúra, illetve iparági vállalkozói tudás
hiányosságaiban keresendő. Egy általunk végzett,
a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával
megvalósult projekt ezen próbált a rendelkezésre
álló eszközökkel változtatni, de a szemléletformálás, spa-szakembereknek a világtrendek ismertetése önmagában még kevés; komoly központi
programokra, szigorúbb szakmai követelményekre, kötelező továbbképzésekre, a főiskolai szintű
oktatás korszerűsítésére, magyar kézikönyvekre,
tankönyvekre, módszertani anyagokra, élő szakmai kapcsolatokra lenne szükség, és emellett a
termékfejlesztés hathatós támogatására.
Annak érdekében, hogy reálisan lássuk a
tendenciákat, az egészségturizmus helyzetét
és kiemelt jelentőségét nemzetközi szinten kell
értelmeznünk. Ez nem mindig egyszerű – már
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az iparág elnevezésével kapcsolatban is félreértések keletkezhetnek. Angol terminológiában
az egészségturizmus (’health tourism’) helyett
a spa és wellness iparág megnevezést használják. Éppen ezért a közeljövőben Magyarországon is át kell értelmezni az egészségturizmus
fogalmát, és célszerű lesz beleérteni az orvosi
beavatkozások igénybevétele céljából történő
utazásokat („medical tourism”) is. Alternatív lehetőség, hogy nálunk is spa és wellness iparág
fogalmát használják, ami a turizmusnál tágabb
kategória, és a helyi lakosság spa kezeléseket
igénybe vevő trendje miatt pontosabb is.
Az összes probléma ellenére mind a turizmusban megfigyelhető fejlődési tendenciák, mind
a hazai adottságok alapján Magyarországon az
egészségturizmus tekinthető a legfontosabb
turisztikai szegmensnek. Azonban a gyógyvizek
szerepének visszaszorulása egyben az iparágban
megváltozott üzleti modellt is jelent. A világon
ma sikeres fürdők többsége esetén általában
már nem a fürdőbelépők, hanem a kezelések díjai képezik a legjelentősebb bevételi forrást – és
mindenképpen a kezelések körében keletkezik a
legnagyobb profit. Ez a világtrend nyilvánvalóan
hazánkra is érvényes lesz, erre kell készülni, illetve ez vezethet el a hazai egészségturizmus-bevételek jelentős, dinamikus növekedéséhez.

Figyelemmel kell azonban lenni a kezelések
és a spa brand-ek kapcsolatára. Jellemző tendencia, hogy mind a day-spak, mind a hotelek
spa-i egyre inkább világcégre márkázott termékeit használják. Amennyiben nem következik
be Magyarországon ilyen jellegű jelentős, sikeres termékfejlesztés, akkor a várható növekedés jelentős része a külföldi márkatulajdonosok
zsebébe fog kerülni, és az ágazat bevételelének
növekedése ellenére a hazai jövedelmezősége
nem javul. Éppen ezért elsőrendű stratégiai
kérdés, hogy sikerül-e ilyen komplex termékek,
márkák kialakítása. Ezek egyébként a környező országokba (illetve oda, ahol jó a magyar
országimázs) akár exportálhatók is lennének.
Magyarország számok alapján az egészségturizmus terén nincs az első tíz európai ország között, és mindenképpen illúzió, hogy fürdő-nagyhatalom vagyunk, vagy akár lehetnénk. Ennek
ellenére a középmezőny nagy hagyományokkal
és kifejezetten jelentős termálvízkészlettel rendelkező tagjaként a jelenleginél sokkal eredményesebbek lehetünk, akár megkétszerezve a
jelenlegi bevételt, és jelentősen növelve a ma
még elég szerény profitabilitást. Ez elegendő
lenne ahhoz, hogy az egészségturizmus ne csak
az ország büszkesége, hanem az egész magyar
gazdaság egyik valódi húzóágazata lehessen.
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Az üzletnyitások hatásai
Földi, Katalin: The Eﬀects of Store Openings
I have chosen the analysis of the eﬀects of store openings on purchasing habits and the store
choice of food purchasers in Szolnok for my topic. In my research, out of the qualitative research
methods, I have used the deep interview. The new openings of multinational retail chains in
Szolnok induced changes in purchasing habits, but most of these changes do not correlate with
the recently opened shops. The most obvious changes are that the purchasers of big shopping
do their shopping in the stores of multinational retail chains and food purchasing is divided into
daily and big shopping. In the majority of the cases stores are chosen on the grounds of diﬀerent
aspects in the case of daily and big shopping and, ten and five years ago, people used to purchase
elsewhere and in a diﬀerent way as nowadays. The factors taken into consideration when
shopping in the most frequently visited shops diﬀer during the daily and the big shopping.
Key words: store opening, food purchasing habits, store choice, ‘word cloud’ method.
Áttekintés: Témám a szolnoki élelmiszer üzletnyitások hatásának feltárása az élelmiszervásárlók vásárlási szokásaira és üzletválasztására. A kutatásban kvalitatív kutatási módszerek
közül az egyéni mélyinterjút választottam.
A kutatás eredményei szerint a Szolnokon
megnyílt multinacionális kiskereskedelmi üzletláncok boltnyitásai vásárlási szokásokban
változásokat indukáltak, de ezen változások
többségét nem hozzák összefüggésbe az újonnan nyílt üzletekkel. A leginkább szembetűnő változás az, hogy az élelmiszer-vásárlások
többségének (döntően a nagybevásárlások)
helyszíne áttevődött a multinacionális kiskereskedelmi üzletekbe, és az élelmiszervásárlások napi és nagybevásárlásra különültek
el. Többnyire eltérő szempontok alapján választanak üzletet napi és nagybevásárlásnál
és máshol és másképpen vásároltak 10 és 5
évvel ezelőtt napjaink gyakorlatához képest.
A leggyakrabban látogatott élelmiszer üzletek
üzletválasztási kritériumai ötvözik a napi- és
nagybevásárlás üzletválasztásakor figyelembe
vett tényezőket.
ECONOMICA 2011/12

Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik a
kérdés, hogy a számos tényező által befolyásolt
élelmiszer-vásárlási szokások és az üzletválasztás hogyan módosult az elmúlt években, különös tekintettel az újabb és újabb üzletek megnyitásának hatására?

1. BEVEZETÉS
Szolnokon, ahol a multinacionális kiskereskedelmi üzletláncok jelentős késedelemmel jelentek meg az ország fejlettebb térségeihez képest, az élelmiszer-vásárlási szokások változása
időben koncentráltabban zajlott le. A vásárlások napi és nagybevásárlásra való elkülönülése
hatással van bevásárló hely kiválasztására. Az
üzletválasztási kritériumok kiválthatják a kedvenc üzlet váltását is. Szolnok város kiskereskedelmi hálózata gyors ütemben fejlődött az
ezredforduló után, új típusú kiskereskedelmi
egységek, hipermarketek (2000, 2004, 2005)
és bevásárló központok (2001, 2008) nyíltak.
Egyre több, magasabb színvonalú szolgáltatást
nyújtva a Szolnokon és a szolnoki nagyvárosi
21
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településegyüttes településein lakók számára. A hipermarketek és a bevásárlóközpontok
alapvetően átformálták a vásárlói szokásokat,
és egyben az „élményorientált vásárlást” helyezték előtérbe.

2. PRIMER KUTATÁS
Kutatásom céljait a szakirodalmi áttekintés, a
szekunder kutatás, a kvantitatív és kvalitatív (kínálat oldali) primer kutatás alapján fogalmaztam
meg. Célom a szolnoki élelmiszer-vásárlók az

19 – június 23. Előzetes személyes, telefonos
vagy e-mailes időpont egyeztetés alapján 12
mélyinterjút készítettem a Szolnoki Főiskola
irodáiban. A mélyinterjúkat a mélyinterjú alanyok jóváhagyásával diktafonnal rögzítettem. A
mélyinterjú alanyok nemek és életkor szerinti
jellemzését az 1. táblázat szemlélteti. A mélyinterjúk feldolgozásához szófelhő módszert
alkalmaztam, amelyhez a http://wordle.net
weboldal szófelhő készítő programja nyújtott
segítséget.

1. táblázat. Mélyinterjú alanyok nemek és életkor szerint (év)
NEMEK/ÉLETKORCSOPORTOK

30 ÉV ALATTI

30-60 ÉV KÖZÖTTI

60 ÉV FELETTI

NŐ

23

28

43

56

63

68

FÉRFI

22

29

33

43

61

67

Forrás: Saját szerkesztés primer kutatás mélyinterjú alanyainak neme és életkora szerint

élelmiszervásárlási szokásokkal és üzletválasztással kapcsolatos változások okainak feltárása,
hogy a magyar tulajdonú üzletláncok vezetői
számára javaslatokat fogalmazzak meg vásárlóik
és piacrészesedésük megtartása érdekében.

2.3. A mélyinterjú kérdésvázlata
A mélyinterjú kérdésvázlata 3 témakörben 23
kérdést tartalmazott. A mélyinterjú témakörök
és kérdések szerinti megoszlását a 2. táblázat
mutatja. A témakörök eltérő számú kérdéseket
tartalmaztak, amely a témakör összetettségétől
függött.

2.1. A kutatás körülményei és módszertana
Kvalitatív kutatási módszerek
2. táblázat. A mélyinterjú témakörei és a kérdések száma
közül az egyéni mélyinterjút választottam. Azért választottam TÉMAKÖRÖK
A KÉRDÉSEK SZÁMA
kvalitatív kutatási módszert,
BEMELEGÍTÉS
2
mert szükségem volt a válaszVÁSÁRLÓK,
VÁSÁRLÁSI
SZOKÁSOK
10
adók szokásainak közvetlen
11
megértésére. Mélyinterjú mel- ÜZLETVÁLASZTÁS
Forrás: Saját szerkesztés a mélyinterjú kérdéskatalógusa alapján
lett azért döntöttem, mert a
szokások részletes feltárása volt
a célom, és az újonnan megnyitott üzletekben 2.4. Kutatás eredményei
való vásárláskor keletkezett egyéni benyomások Terjedelmi korlátok miatt nem térek ki a Szolhatározzák meg a későbbi vásárlások helyszíneit. nokon ismert élelmiszerüzletekre, a kereskeMélyinterjú alanyokat három életkorcsoportból delemi márkás termékek iránti attitűdökre, a
(30 év alatti, 30 és 60 év közötti és 60 év feletti) legalacsonyabb árra, mint termékválasztási
és mindkét nemből választottam. Minden élet- szempontra és a magyar kiskereskedelmi üzlekorcsoportból két nővel és két férfivel készítettem tek preferenciára.
mélyinterjút strukturált interjúvázlat alapján.
2.4.1. Szolnoki vásárlási lehetőségek
A mélyinterjú alanyok a szolnoki vásárlási lehe2.2. Mélyinterjúk elkészítése és feldolgozása
A mélyinterjú elkészítésének ideje 2011. május tőségeket elsősorban az áruválasztékra és az
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árakra koncentráló jelzőkkel illették. Az áruválasztékot széles, megfelelő és bő, míg az árakat
diﬀerenciált, kiszámíthatatlan, jó, magas, versenyképes és olcsó jelzőkkel írták le. Az árakkal összefüggésben az egyik mélyinterjú alany
megemlítette az időnkénti akciókat. A vásárlási
lehetőséget biztosító üzletek számára vonatkozóan soknak, túlkínálatot biztosítónak, illetve
bőségesnek találták, valamint egyenetlen eloszlásúnak vélték. A várostól távoli kertes házas
lakóhelyről a hipermarketek csak gépkocsival
megközelíthetők. A sok multinacionális kiskereskedelmi vállalkozás mellett az egyik mélyinterjú alany jelentéktelennek ítélte a versenyszegélyt alkotó független élelmiszerüzleteket.
Két mélyinterjú alany egymásnak ellentmondó
véleményt fogalmazott meg a minőség tekintetében, az egyikük szerint nincs igazi minőség,
míg a másik szerint a minőség jó. Az alábbi
jelzőket néhányan említették a vásárlási lehetőségekkel kapcsolatban: minden megkapható,
piac központi helyen van és ronda, hiányzik a
magyar áruk üzlete, megbízhatóság, frissesség,
megfelelő és átlagos.
2.4.2. Elégedettség
A többség összességében elégedett volt régen
is a vásárlási lehetőségekkel, a nem teljesen
elégedettek a minden egy helyen való megvásárlás lehetőségét és a külföldi utazások során
megismert széles termékválasztékot hiányolták.
Véleményem szerint, akik nem ismertek a város
által nyújtott vásárlási lehetőségeknél magasabb színvonalút és szélesebb termékválasztékút, azok nem is lehettek igazán elégedetlenek
Szolnok élelmiszer-vásárlási adottságaival. A jelenlegi vásárlási lehetőségekkel a többség elégedett, sok az üzlet, túlkínálat van, szinte minden külföldön megvásárolható termék kapható
a szolnoki üzletek valamelyikében. Különösen
elégedetlenek a minőséggel, amely bizonyos
árucsoportoknál jelentős színvonal csökkenést
jelent, és volt, aki az árak emelkedésének mérECONOMICA 2011/12

tékével elégedetlen. Nem ennél a mélyinterjú
kérdésnél, de nyilvánvalóvá vált, hogy nem
mindenki elégedett a szolnoki vásárlási lehetőségekkel, mivel van, aki a soroksári Auchanban
jár az élettársával nagybevásárlás esetében.
2.4.3. Vásárlási szokások
1. Az UNCLES (2009) kiskereskedelmi vásárlás
értelmezésének összefüggéseit szemlélteti
az 1. ábra (Lásd a 24. o.), amely kiindulópontot jelentett kutatásomhoz abból a szempontból, hogy a kiskereskedővel kapcsolatos
fogyasztói döntések közül melyek vásárlási
szokásra gyakorolt változását vizsgáljam.
A kiskereskedővel kapcsolatos fogyasztói
döntések közül a hol vásárol, a milyen üzlettípusban és a konkrétan melyik üzletben
kérdésekre a vásárlás helyszíneivel (kedvenc,
napi és nagybevásárlás) és üzletválasztással
kapcsolatos kutatási eredményekben tértem
ki. A vásárlási szokások változásának területei kutatási eredményekben pedig a milyen
áron (kosárérték), mit és még mit vásárol
(vásárlás összetétele) mikor vásárol (vásárlás
időpontja), mennyi időt tölt vásárlással (vásárlás időtartama) kérdésekre kerestem a választ. Az üzletválasztás kapcsolatban LEHOTAGYENGE (2008) által hangsúlyozott vásárlási
gyakoriság miatt ennek változását is górcső
alá vettem a vásárlási szokások között.
2.4.3.1. Vásárlási szokások
a múltban és a jelenben
A mélyinterjú alanyok 10 évvel ezelőtt a lakóhelyükhöz közel, hetente 2-3 alkalommal
vásároltak. Döntően Coop (8) üzletekben vagy
piacon (3), vagy diszkontokban (3), amelyek
közül a Plust említették név szerint, vagy magánvállalkozásoknál, kisebb élelmiszer- boltokban, kisboltokban (3), Heliker (2) üzletben
vásároltak. Néhányan közepes boltokban,
pékségekben, Csemege Julius Meinl vagy korlátozott szolgáltatást nyújtó élelmiszer nagy23
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1. ábra. Kiskereskedelmi vásárlás értelmezésének összefüggései

Forrás: saját szerkesztés MARK. D. UNCLES: Understanding Retail Customers 206. p.
in MANFRED KRAFFT, MURALI K. MANTRALA (editors): Retailing int he 21st Century: Current and Future Trends 2009.

kereskedelmi cég üzletében vásároltak. Tíz
évvel ezelőtt Szolnokon nem volt hipermarket, a multinacionális kiskereskedelmi vállalkozások alapvetően diszkont (Penny Market,
Plus) üzleteikkel voltak jelen a megyeszékhelyen. A diszkont üzleteken kívül Interfrucht
C+C korlátozott funkciót ellátó nagykereskedő
és Julius Meinl üzlet volt Szolnokon. Öt évvel
ezelőtt a mélyinterjú alanyok többsége a vásárlásokat nagybevásárlásra (heti, hétvégi,
két-három heti) és napi élelmiszer vásárlásra
különítette el. A hétvégi vásárlást gépkocsival
történt. A nagybevásárlást hipermarketben
vagy nagyobb alapterületű szupermarketban
bonyolították le, ahol mindent egy helyen
vettek meg és legalább egy heti szükségletet
kielégítő élelmiszert szereztek be. A vásárlás
helyszínénél előtérbe kerültek a hipermarketek (Interspar 6, Cora 4, Tesco 4), a piac és a
lakóhely közeli kisebb boltok (3-3) megőrizték
24

szerepüket. A legnagyobb „vesztes” a Coop
üzletlánc mivel csak páran nevesítették. Alig
vásároltak Spar, Lidl vagy Heliker üzletekben.
Napjainkra a nagybevásárlás és a napi vásárlás elkülönülése megmaradt, viszont volt
olyan mélyinterjú alany, aki a heti vásárlást
nem minősítette nagybevásárlásnak, és olyan
is, aki szerint a napi vásárlás nem napi, hanem
4-5 napi gyakoriságú. A napi vásárlást elsősorban lakóhely közeli üzletekben bonyolítják. A nagybevásárlást hosszabb időre szóló
vásárlással jellemezték, és azzal, hogy ebben
az esetben próbálják megszervezni, hogy
egy helyen vegyenek meg mindent. Volt, aki
szerint az Interspar választéka és minőségi
színvonala romlott. A vásárlás helyszíneinél
több üzlet nevét említették, mint 5 évvel ezelőtt. A hipermarketek említési gyakorisága csökkent (Interspar 4, Tesco 2, Cora 2). A
Tesco üzletláncnak már két szupermarkete is
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megnyílt, így nem egyértelmű, hogy a Tesco
név említésekor hipermarketre vagy szupermarketre gondoltak a mélyinterjú szereplői.
A piac, a kisebb boltok, magánvállalkozások
és magánkézben lévő kis ABC-k megőrizték
(3 -3) a vásárlási helyszín gyakoriságukat az 5
és a 10 évvel ezelőttihez képest is. A Coop (3)
csak az 5 évvel ezelőtti említési gyakoriságot
ért el. A pékségek előretörtek élelmiszer-vásárlási helyszínként. Alig említették vásárlási
helyszínként a CBA, Aldi, Penny Market vagy
közepes nagyságrendű üzleteket. Ezt illusztrálja a 2. ábra. Az Aldi említése azért is különösen jelentős, mivel a mélyinterjút megelőző hónapban nyitott. A mélyinterjú alanyok
vásárlásainak helyszíneként 5 évvel ezelőtt a
diszkontok visszaszorultak, addig napjainkban
előtérbe kerültek, ha nem is olyan mértékben,
mint 10 évvel ezelőtt. Napjainkban az élelmiszer- vásárlások helyszínében bekövetkezett
változást a piackutató intézetek (Gfk, Nielsen)
kutatásai is igazolták: a hipermarketek helyett
inkább szupermarketekben és diszkontokban
vásárolnak a magyarok a válság vásárlási szokásokat átalakító hatására.

2.4.3.2. Vásárlás helyszínei
A tucatnyi mélyinterjú alany harminc helyet jelölt meg vásárlásai általános helyszíneként. Átlagosan 2,5 üzletet határoztak meg, ugyanannyian mondták egy, kettő, három vagy négy üzlet
nevét. A legtöbben az Interspart (6) és a Tesco
hipermarketet (4) említtették, három-három
személy a Cora, Lidl és Coop üzleteket említette. Néhányan a kisebb üzletekben és pékségekben vásárol általában. Páran vásárolnak a Tesco
szupermarket, Aldi, Spar, CBA, Penny Market
üzletekben és piacon. A válaszadók átlagosan
három tényezőt soroltak fel, hogy miért az
adott üzletben vásárolnak általában. A legtöbb
indokot felsoroló 6, míg a legkevesebbet felsoroló 1 szempontot határozott meg. Akik az általános vásárlás helyszíneinek megadásakor napi
és nagybevásárlás helyéül szolgáló üzleteket is
mondtak, azok az indokoknál is mindkét vásárlásra kitértek. Szinte minden válaszadó azért
vásárol gyakorta az adott üzletben, mert közel
van lakásához vagy a munkahelyéhez, esetleg
éppen útba esik a munkahelyről hazafelé tartva.
Ezt követi a mélyinterjú alanyok többsége által
említett választék (széles és mély), az alacsony

2. ábra. Vásárlás módja és helyszíne napjainkban 50 szavas szófelhő

Forrás: http://www.wordle.net/show/wrdl/3852287/
F%C3%B6ldi_v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%B3i_2._k%C3%A9rd%C3%A9sk%C3%B6r_1_k%C3%A9rd%C3%A9s_most_50_szavas
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árszínvonal és jó minőség (3-3), valamint az atmoszféra (barátságos) és segítőkész kiszolgálás
(2-2). Egy-egy válaszoló indokolta választását a
friss pékáruval, az általános frissesség jelzővel,
pontgyűjtő akcióval, magyar árukkal, szolgáltatásokkal, megszokással, az igényeinek való
megfeleléssel és a mindent megkap egy helyen
magyarázattal. Ezt illusztrálja a 3. ábra. Az ár és
a minőség üzletválasztást többé vagy kevésbé
befolyásoló szerepét emelte ki BRÁVÁCZ (2010)
2009 júniusában országos kvantitatív kutatásában meghatározott 5 klaszterből háromban.
Az elkötelezetten tudatos klaszterbe tartozik a
megkérdezettek közel 1/5-e, akiknek a legfontosabb üzletválasztási szempontja a minőség, de
az ár háttérbe szorul. Elsősorban piacon és független kiskereskedelmi üzletekben vásárolnak.
A takarékos „háziasszony” (14,0%) klaszterbe
tartozók számára az ár a meghatározó. A fiatalosan eklektikus (21,7%) csoportba tartozók
számára a legkevésbé fontos üzletválasztási
szempont az ár, de a minőség fontossági értéke
sem igazán jelentős.

2.4.3.3. Nagybevásárlás
A mélyinterjú alanyok szinte mindegyike folytat nagybevásárlást. Az egyik válaszadó a heti
vásárlást nem sorolja a nagybevásárlások
közé. Szerintem pedig a heti vásárlás a nagyobb termékmennyisége miatt már nagybevásárlásnak számít, így a válaszadóknak szinte mindegyike bonyolít nagybevásárlást. A
nagybevásárlást folytatók többsége hetente
vagy kéthetente, míg kisebbsége háromhetente vagy havonta kerít sort erre. A válaszadók átlagosan 2, minimum 1 és maximum 3
üzletet neveztek meg nagybevásárlásuk helyszíneként. Az egyik mélyinterjú alany üzlettípust nevezett meg egy konkrét hipermarket
helyett. A válaszadók többségének nagybevásárlási helyszíne hipermarket(ek) (Tesco
– 6, Interspar, Cora, Auchan - soroksári). A
válaszadók többsége legalább 2 hipermarketben vásárol. Mindhárom (Aldi, Lidl, Penny
Market) szolnoki diszkontban vásárolnak néhányan. Egy válaszadó a nagybevásárlás gyakorisága szempontjából más-más helyszínt

3. ábra. Általános vásárlás helyszínének választási okai 30 szavas szófelhő

Forrás: http://www.wordle.net/show/wrdl/3852325/
F%C3%B6ldi_v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%B3i_2._k%C3%A9rd%C3%A9sk%C3%B6r_4._k%C3%A9rd%C3%A9s_30_szavas
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mondott, heti nagybevásárlást diszkontban,
míg 3-4 heti nagybevásárlást hipermarketben intézi.
2.4.3.4. Vásárlási szokásokat
megváltoztató boltnyitás
A mélyinterjú alanyok közel fele azt állítja,
hogy nem volt olyan üzletnyitás a környezetében, ami megváltoztatta vásárlási szokásaikat. Azt azért elismerték, hogy az újonnan
megnyitott üzleteket megnézték, kipróbálták.
A 10 és 5 évvel ezelőtti valamint napjaink vásárlási szokásai ellentmondanak annak, hogy
az üzletnyitások nem változtatták meg a vásárlási szokásaikat. Mivel a háztartások nagybevásárlási gyakorlata a vásárlási gyakoriságot
egyértelműen megváltoztatta. Ezen kívül, ha
a vásárlás időpontját, időtartamát, kosárértékét vagy összetételét nem is, a vásárlás helyét
mindenképpen módosította. A vásárlási szokásokat megváltoztató boltnyitások közül a
hipermarketek (Interspar, Cora, Tesco) élveznek prioritást, a diszkontok (Aldi, Lidl, Penny
Market) és a szandaszőlősi Tesco szupermarket szerepét elenyészőnek ítélték. Ezt szemléleti a 4. ábra.

2.4.3.5. Vásárlási szokások
változásának területei
A vásárlások időpontja tekintetében a nagybevásárlásoknál következett be változás, a dolgozó válaszadóknál csütörtök-péntek estére vagy
szombatra koncentrálódik. A tömeg elkerülése
végett hét elején vagy péntek délelőtt végzik
a nyugdíjasok a nagybevásárlást. A válaszadók
többsége szerint az áremelkedések miatt nőtt
a kosárérték, a többiek szerint vásárlásaik kosárértéke lényegében változatlan. Az egyik válaszadó konkrét összeget (20-25 ezer forint) is
mondott nagybevásárlás költségeként. A mélyinterjú alanyok többsége ritkábban vásárol, ezt
elsősorban a napi vásárlásra vonatkoztatták,
amit heti 2-3 alkalommal, illetve kétnaponta
végeznek. Az egyik válaszadó szerint gyakrabban bonyolít nagybevásárlást, másoknál ez
heti, két- vagy háromheti gyakoriságú. Néhány
válaszadónál nem változott a vásárlás gyakorisága, ők a nyugdíjasok. A vásárlások összetételében egyértelmű változást fogalmaztak meg,
ami elsősorban a napi és nagybevásárláshoz
kapcsolódik. Nagybevásárláskor nagyobb kiszerelést, mennyiséget vásárolnak, amelynek
döntő hányada tartós élelmiszer és vegyi áru

4. ábra. Vásárlási szokásokat megváltoztató boltnyitás 50 szavas szófelhő

Forrás: http://www.wordle.net/show/wrdl/3853317/
F%C3%B6ldi_v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%B3i_2_k%C3%A9rd%C3%A9sk%C3%B6r_7._k%C3%A9rd%C3%A9s_50_szavas
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(akár kosárérték 70-80%-a). A vásárlás összetételében, több válaszadó szerint, a minőségi
vagy akciós termékek, vagy a friss zöldség, gyümölcs hányada nőtt meg. Néhányan a tudatos
táplálkozás vagy a fogyókúra miatt változtattak
vásárlásaik összetételén. A vásárlások időtartama a mélyinterjú alanyok közel fele szerint nem
változott. A heti vásárlások időtartama közel 1
óra, amit igyekeznek a célirányos vásárlással
rövidíteni. Volt, akinek vásárlási időtartama
függ attól, hogy melyik napon és családja hány
tagjával bonyolítja, másnak nőtt a vásárlás időtartama, egy másik válaszadó a vásárlás időtartamához hozzászámította a soroksári Auchanba
való utazáshoz szükséges időt is. A mélyinterjú
alanyok többsége nem tervezi, illetve nem hiszi,
hogy fog változtatni jövőbeni élelmiszer-vásárlási szokásain. A változást tervezők döntően a
vásárlás összetételén akarnak módosítani a diétás, fogyókúrás és egészségesebb táplálkozás
javára. Volt, aki szeretne webáruházból élelmiszert vásárolni, de kockázatosnak ítéli, ezért fél
interneten élelmiszert rendelni. Az internetes
élelmiszervásárlásra való áttérés a vásárlási
szokások szinte minden területén változást indukálna. Akcióvadászként is akar vásárolni némelyik válaszadó, ha ideje engedi, minél több
üzletet szeretne végigjárni, de ezzel a vásárlás
időtartamát növelné.
2.4.4. Üzletválasztás
2.4.4.1. Kedvenc élelmiszerüzlet
A mélyinterjú alanyok harmada két kedvenc
üzletet említett napi vásárlása helyszíneként.
Néhányuknak nincs kedvenc üzletük, számukra az volt a lényeg, hogy útba essen napi
„körük” alkalmából, munkából hazafelé vagy
a gyerekek iskolájából jövet. Alig említették
a Coop, Spar és Lidl üzleteket, a piacot és a
magánpékségeket. Még kevesebben mondták
kedvenc üzletként napi vásárláskor a Match,
az Aldi, az Interspar és a Várkonyi téri független élelmiszerüzleteket. Kedvenc üzlete28

iket elsősorban 3 tényezővel jellemezték. Ez
a három tényező a frissesség (általánosan,
illetve termékcsoport specifikusan pékáru,
gyümölcs), a minőség (jó, megfelelő általánosan, illetve termékcsoport specifikusan zöldség, ásványvíz) és árszínvonal (elfogadható,
alacsony, megfelelő). Volt, akinek a megfelelő
árszínvonal a még nem túl alacsony árszínvonalat jelenti. A három tényező közül a minőség volt a kiemelt jellemző. Közel azonos gyakorisággal említették a segítőkész eladókat
(megrendelhet termékeket, sajtot megvágják,
felszeletelik, a húspultnál konyhakésszé teszik
az árut, és felhívják a vásárló figyelmét, ha
nem ajánlják a hús megvásárlását a frissesség
hiánya miatt). A mélyinterjú alanyok harmada
említette az üzlet elhelyezkedését, hogy lakóhelyhez közel vagy a munkahely és lakóhely
között járva útba esik a kedvenc üzlete. Néhányan említették a választékot, egyrészt általánosságban legyen megfelelő, másrészt a piac
vonatkozásában legyen a választék része a
termelői friss tej. Még kevesebben jellemezték kedvenc üzletüket napi vásárláskor olyan
helyként, ahol jól érzik magukat vásárlás közben, de nem teszi lehetővé a teljes körű vásárlást. A mélyinterjú alanyok többsége egynél több (2 vagy 3) kedvenc üzletet említett,
ahová nagybevásárlást bonyolít. Átlagosan
1,6 kedvenc üzletük van nagybevásárláskor,
ez meghaladja a napi élelmiszer vásárláskor
említett kedvenc üzletek átlagát. Az említések többsége hipermarket volt, amelyek közül az Interspart a válaszadók többsége, míg
kisebbsége a Cora-t vagy a Tesco-t mondta.
Voltak olyan mélyinterjú alanyok, akiknek két
hipermarket is a kedvenc üzlete nagybevásárláskor. Alig említették a Spar, a Coop, a Match,
a Penny Market vagy az Auchan nevét nagybevásárlásuk kedvenc üzleteként. Nagybevásárláskor kedvenc üzletüket a mélyinterjú
alanyok 20 jellemzővel írták le. A válaszadók
által legtöbben a széles és mély választékot
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jelölték meg, ezt követi a kedvező, megfelelő
és elfogadható árszínvonal. A jó és megfelelő
minőséget, valamint a késő esti nyitva tartást
is fontosnak tartották. Alig említették a segítőkész eladók, a lakóhelyhez való közelség,
vásárlás korlátozott időigénye, az üzlet eladóterének tisztasága és átláthatósága valamint
a megszokás jelzőket.
5.4.4.2. Üzletválasztási szempontok
Majdnem mindegyik mélyinterjú alany különböző, míg egy fő azonos szempontok szerint
választ napi és nagybevásárláskor üzletet. Az
azonos szempontok alatt a válaszadó az áruk
frissessége és ára kritériumokat értette. Egy
mélyinterjú alany nem végez nagybevásárlást.
Napi élelmiszervásárláskor a legfontosabb
üzletválasztási tényező a közelség, amelyet
döntően a lakóhelyhez, illetve a tömegközlekedési eszközt használó válaszadók számára a
megállóhoz való közelségként értelmezték. A
második üzletválasztási szempont az alacsony
árszínvonal, amelyet a frissesség, a szűk termékválaszték és élelmiszerek kis kiszerelésben
való megvásárlási lehetősége tényezők követnek. Napi és nagybevásárlás üzletválasztási
szempontjait illusztrálja az 5. és 6. ábra.

Nagybevásárlásnál a legfontosabbnak ítélt üzletválasztási szempont a széles (nagy) választék,
a második legfontosabb tényező az akció és az
akciós választék. Alig említett üzletválasztási
tényező a szolgáltatás igénybevételi lehetősége, háztartási vegyi áru és élelmiszer termékek
nagy kiszerelésben való kínálata, termelői márkák, alacsony árszínvonal, jó parkolási lehetőség és hazafelé útba eső elhelyezkedés.
2.4.4.3. Üzletváltás okai
A válaszolók többsége akkor váltana kedvenc
üzletet, ha az új helyen alacsonyabb áron, akár
nagyobb mértékű akciós árakon tudna vásárolni. Az áron kívül a minőség élvez prioritást,
mert az élelmiszerek jó minősége rendkívül
fontos. Az egyik mélyinterjú alany rendkívül
frappánsan foglalta össze a minőséggel kapcsolatos álláspontját, „a minőségből nem enged”.
A harmadik üzletváltási ok a magyar termékek
választékban tartásának növelése. Alig említett
üzletváltási okok a friss gyümölcs, választékbővítés, kedvenc üzlethez hasonló választék,
húspult, könnyű megközelíthetőség, megfelelő
színvonalú értékesítési körülmények, termék
származási országának feltűnőbb megjelenítése és távolság.

5. ábra. Napi vásárlás üzletválasztási szempontjai 30 szavas szófelhő

Forrás: http://www.wordle.net/show/wrdl/3883993/F%C3%B6ldi_v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%B3i_3._k%C3%A9rd%C3%A9sk%C3%B6r_4._k
%C3%A9rd%C3%A9s_napi_v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s_%C3%BCzletv%C3%A1laszt%C3%A1s
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6. ábra. Nagybevásárlás üzletválasztási szempontjai 30 szavas szófelhő

Forrás: http://www.wordle.net/show/wrdl/3883991/F%C3%B6ldi_v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%B3i_m%C3%A9lyinterj%C3%BA_3._k%C3%A9
rd%C3%A9sk%C3%B6r_4._k%C3%A9rd%C3%A9s_nagybev%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s

2.4.4.4. Élelmiszervásárlás
leggyakoribb helyszíne
A mélyinterjú alanyok az élelmiszer-vásárlásaikat igen széles „skálán mozgó” üzletekben
bonyolítják le, mivel majdnem minden válaszadó más-más üzletben vásárol leggyakrabban.
Tucatnyian 10 üzletben vásárolnak. A legtöbb
mélyinterjú alany Coop üzletben vásárol élelmiszert. Két-két válaszadó Sparban vagy az
Intersparban vásárol. Egy-egy élelmiszervásárló magánpékségben, Tesco szupermarketben,
Tesco hipermarketben, CBA-ban, Coraban,
független kiskereskedelmi vállalkozó üzletében
(Lila ABC) vagy a piacon vásárol. A leggyakrabban látogatott élelmiszerüzlet üzletválasztási
szempontjaként a mélyinterjú alanyok 31 kritériumot soroltak fel, átlagosan 2,6 tényezőt.
A leggyakrabban említett üzletválasztási szempont a közelség, amelyet legtöbben a lakóhelyhez, míg néhányan tömegközlekedési eszköz
megállójához való közelségként értettek, de
volt, akinek a közelség munkahelyhez, míg
másnak a lakóhely és munkahely közötti útvonalhoz való közelséget jelentette. Közel azonos
gyakorisággal jelölték meg a megfelelő árszínvonalat üzletválasztási kritériumként. Harmadik üzletválasztási szempont a jó minőségű
termékkínálat és megfelelő választék. Néhány
válaszadó említette a frissességet, a hosszú
nyitva tartási időt és a kiszolgálást (eladók kedvességét, vásárlóorientáltságát és segítőkész30

ségét). Még kevesebben mondták a magyar
termékek választékban tartását üzletválasztási
kritériumként.

3. KÖVETKEZTETÉS
Többnyire máshol és másképpen vásároltak 10 és
5 évvel ezelőtt, mint napjainkban. A Szolnokon letelepedett multinacionális kiskereskedelmi üzletláncok boltnyitásai a vásárlási szokásokban változásokat indukáltak, de ezen változások többségét
nem hozzák feltétlen összefüggésbe az új üzletekkel. A leginkább szembetűnő változás az, hogy az
élelmiszer-vásárlások napi és nagybevásárlásra
különültek el. A szolnoki élelmiszer-vásárlási lehetőségekkel az újabb és újabb boltnyitások ellenére
sem elégedett mindenki. A többség szokott nagybevásárlást végezni, jellemzően hipermarketben.
Élelmiszer-vásárlási szokások változtatását az
egészségtudatosság és a lakhelyváltoztatás jegyében tervezik. Napi és nagybevásárláskor több
kedvenc üzletük van, ez arra enged következtetni,
hogy az üzlethűség nem annyira jellemző, illetve
nem egy üzletre, hanem üzletek csoportjára érvényes. Vagy inkább pontosabb, ha üzlethűség
helyett preferált üzletek csoportja, illetve kvázi
üzlethűség kifejezést használok. Többnyire eltérő szempontok alapján választanak üzletet napi
és nagybevásárlásnál. Napi élelmiszervásárlásnál
az üzlet közelsége (elérés kényelme), alacsony
árszínvonala és a választékának a frissessége a
ECONOMICA 2011/12
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mérvadó, a nagybevásárlásnál a széles választék
az akciók és akciós áruválaszték a fontos üzletválasztási szempont. Az üzletváltásnak számos
oka lehet, de a két legfontosabbnak az alacsony
árszínvonalat és a minőségi termékválasztékot
ítélték. Szinte majdnem minden mélyinterjú
alany más és más üzletben vásárol leggyakrabban
élelmiszert. A leggyakrabban látogatott élelmiszer üzletet a megfelelő árszínvonal, a közelség
és a megfelelő minőségű választék miatt választották. Ezek az üzletválasztási kritériumok mintha

ötvöznék a napi- és nagybevásárlás üzletválasztásakor figyelembe vett tényezőket. A közelséget és
a megfelelő árszínvonalat a napi vásárlás, míg a
megfelelő és minőségi választékot a nagybevásárlás üzletválasztási szempontjai közül „emelték”
volna ki. Javaslom az élelmiszer kiskereskedelmi
üzletek vezetői és tulajdonosai számára, hogy a
vásárlási szokásokban bekövetkező változásokat
figyelemmel kísérjék, és lehetőségeikhez mérten
alkalmazkodjanak hozzájuk, vásárlóik és piaci pozíciójuk megérése érdekében.
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Pólya Éva

Ki kit és hogyan győz meg?
A felnőtt lakosság családon belüli
vásárlási-döntési folyamatainak empirikus vizsgálata
Pólya, Éva: Who Persuades Whom and How?
In my present paper I wish to give a closer picture of the customers’ decision- making processes within
the family on the basis of my research findings. I examine the communication strategies employed
in the purchasing process and I reveal the family members’ role played in the purchasing process.
I conducted my research in the third and the fourth quarters of 2010 with a view to examining the
purchase decision-making processes taking place in Hungarian families, the individual purchasing
situations and the family members’ role in them. The issue of individual strategies influencing
the purchasing situation was emphasised from the point of view of both parents and children.
I present my findings on the basis of KOTLER’s and KELLER’s consumer behaviour model (2006)
concentrating mainly on information search, the evaluation of alternatives, and the decision
(DAVIS and RIGAUX, 1976).
Key words: purchase decision-making process, family, individual strategies, consumer behaviour.
Áttekintés. Jelen munkámban kutatási eredményeim alapján közelebbi képet kívánok
bemutatni a családon belüli vásárlási döntési
folyamatokról. Vizsgálatom tárgya a vásárlási
folyamat során alkalmazott kommunikációs
stratégiák vizsgálata, az egyes vásárlási-döntési szakaszok sajátos jellemzőinek feltárása,
az egyes családtagok családi beszerzési központban betöltött szerepének feltárása.
2010 III. és IV. negyedévében azzal a céllal
végeztem kutatást, hogy megvizsgáljam a
magyar családokban lezajló vásárlási-döntési
folyamatokat, az egyes vásárlási szituációkat,
és ezekben a családtagok szerepét. Kiemelt
kérdés volt a kutatásban a döntési folyamatot befolyásoló egyéni stratégiák elemzése
mind a szülők, mind a gyermekek oldaláról.
Az eredmények bemutatásához a KOTLER ÉS
KELLER (2006) fogyasztói magatartás modelljének a vásárlási döntéshozatalra vonatkozó
szakaszait veszem alapul, elsősorban az információkeresésre, az alternatívák értékelésére
és a döntésre koncentrálva. Ez indokolt azért
is, mert a kutatásban hangsúlyosan megje32

lenő szerepháromszög modell szintén ezt a
három szakaszt vizsgálja kiemelten (DAVIS és
RIGAUX, 1976).

BEVEZETÉS
1. ANYAG ÉS MÓDSZERTAN
Országos kvantitatív kutatást folytattam le
amelynek során kérdőíves kérdezést alkalmaztam 2010 harmadik és negyedik negyedévében, a felnőtt lakosság körében. A mintavétel tudatos, kvóta szerinti mintavétel alapján történt a megkérdezettek korát és nemét
figyelembe véve. A kvóta meghatározásában
a KSH tájékoztatási adatbázisa szolgált alapul.
(http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.
jsp, NT3C01) Mindezek mellett szűrőfeltétel
volt, hogy a megkérdezettnek legyen 18 év
alatti eltartott gyermeke. A próbalekérdezések és a teljes minta lekérdezése után a 944
értékelhető kérdőív adatainak feldolgozása
számítógéppel, SPSS 14.0 és SPSS 17.0 programcsaláddal történt, matematikai és statiszECONOMICA 2011/12
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tikai eljárások alkalmazásával. Felhasználtam 2. EREDMÉNYEK
mind egyszerű összehasonlító statisztikai eljárásokat (kereszttáblázatok, gyakoriság), mind 2.1. A minta demográfiai jellemzői
pedig többváltozós statisztikai elemzéseket A felmérés során 46,7% volt férfi és 53,3%
(varianciaanalízis, faktor és klaszteranalízis). nő. 9,5%-uk 25 év alatti, 19,6% 25-29 év köA klaszterezési folyamat során minden eset- zötti, 18,5% 30-34 éves, 20,1% 35-39 év köben K-központú (K-means) elemzéseket alkal- zötti, 14,3% 40-44 éves, 8,3% 45-49 közötti.
maztam. A varianciaanalízis vizsgálatoknál az Az 50 év feletti korosztályba a mintának öszszesen 6,5%-a tartozik. A lakóhelyi megoszF-értékeket vettem figyelembe.
A kérdések többnyire zártak voltak, a vála- lás: a megkérdezettek 10,5-a% Budapesten,
szok árnyaltabbá tétele céljából sok esetben 66,9-a% városban, míg 22,6-a% községben él
sor került ötfokozatú skála használatára. A (1. ábra).
kérdőív alapvetően a csalá1. ábra. A minta életkor szerinti megoszlása
don belüli vásárlási folyamatokat magyarázó modellek
implementálására
épült,
amelyek az alábbiak voltak:
SHETH családi döntéshozatali
modellje (1974); a szerepháromszög modell (DAVIS és
RIGAUX, 1976); a gyermekek
családi
döntéshozatalban
alkalmazott konfliktus megoldási stratégiáit befolyásoló tényezők modelljéből a
konfliktus megoldási stratégiák (JOHNSON ET AL, 1994),
valamint a gyermeki kérések
és a szülői válaszok modellje
Forrás: saját kutatás 2010, n=944
(ISLER-POPPER-WARD, 1987).
A kutatás célja volt az is,
hogy az egyes családtagok családi Buying A saját anyagi helyzetét a minta73,7%-a átlaCenterben (PETER-OLSON-GRUNERT 1999, gosnak, 9,9%-a átlag alattinak, míg 1,9% jóTÖRŐCSIK 2003) elfoglalt helyét is vizsgáljam val átlag alattinak tartja. Átlag feletti 12,7%,
a különböző termékek esetében. A vizsgálat míg 1,8%-nak jóval átlag feletti az anyagi
mind food, mind pedig non-food termékekre helyzete. (1. táblázat. Lásd a 34. o.)
kiterjedt. A kutatás feldolgozása során töreA fővárosban élők között magasabb az
kedtem arra, hogy a KOTLER és KELLER (2006) átlag feletti vagy jóval átlag feletti jövedefogyasztói magatartás modelljét használ- lemmel rendelkezők száma: a budapestiek
jam kiindulási pontként és annak a vásár- 21,1%-a él jó anyagi körülmények között,
lási döntéshozatali folyamatát alapul véve míg ez az arány a városban élőknél 14,8%, a
mutassam be az eredményeket. A KOTLER községben lakóknál pedig mindössze 8,8%.
és KELLER (2006) fogyasztói magatartás mo- Községekben élőknél a legmagasabb az átlag,
delljének többi elemét ezúttal nem vettem illetve jóval átlag alatti anyagi helyzet, 16,9%.
figyelembe, mivel azok konkrét termékekre A városban élőknél ez az arány 10,6%, míg a
és márkára vonatkoznak, így a kutatásom- fővárosiaknál 11,6%.
hoz szorosan nem kapcsolhatók.
ECONOMICA 2011/12
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1. táblázat. A minta életkor szerinti megoszlása
MILYEN A CSALÁDJA ANYAGI HELYZETE?
JÓVAL ÁTLAG
ALATTI
ÁTLAG ALATTI
ÁTLAGOS

TOTAL
ÁTLAG FELETTI

JÓVAL ÁTLAG
FELETTI

FŐVÁROS

1,05%

10,53%

67,37%

13,68%

7,37%

100,00%

VÁROS

1,49%

9,09%

74,71%

13,55%

1,16%

100,00%

KÖZSÉG

4,41%

12,50%

74,26%

8,09%

0,74%

100,00%

Forrás: saját kutatás 2010, n=944

2.2. Döntéshozatal alapú szülői csoportok
Egyik lényeges vizsgálati szempontom volt
az, hogy a vásárlási folyamat során a szülők
milyen kommunikációs stratégiákat alkalmaznak, hogyan reagálnak házastársuk, illetve
gyermekeik kéréseire. A kapott eredmények
alapján klaszterelemzést végeztem K-központú (K-means) eljárással. A klaszterezési eljárásba minden olyan kérdés bekerült, amely
valamilyen módon a gyermeki kéréseket és
szülői válaszokat magában foglalja, valamint,
amelyek a családi-vásárlási döntés jellegére
utalnak. A klaszterezési eljárás során 5 olyan
klasztert hoztam létre, amelyek egymástól jól
elkülönülnek a családtagok vásárlási folyamatban betöltött szerepe, a döntéshozatal jellege szerint. A folyamat során a legfontosabb
klaszterképző ismérvnek az bizonyult, hogy a
megkérdezettek kinek a véleményére adnak
leginkább (F=331,497). Emellett a klaszterhez
való tartozást meghatározza még a gyermek
kéréseinek típusa (egyszerű kérés, ész érvekkel
történő meggyőzés, könyörgés, alkudozás, a
kérés elhallgatása a konfliktusok elkerülése érdekében) és az arra adott szülői válaszok jellege
(nyílt nem, a probléma közös megvitatása, a válaszadás halogatása, vagy a kérés teljesítése).
Az egyes klaszterek között markáns különbségek fedezhetők fel a kommunikációs stratégiák
és a döntéshozatal szintjén. Szociodemográfiai
jellemzőik szerint azonban az egyes klaszterek
kiegyensúlyozottak a nemek, a jövedelem
és lakóhely vonatkozásban is, de egyetlen
szociodemográfiai ismérv sem határozza meg
34

az egyes klaszterekbe való tartozást.
A felállított 5 klaszter:
Házastársukkal közösen döntők (N=261)
Érdektelenek (N=84)
Akaratosak (N=214)
Harmóniára törekvők (N=324)
Önzők (N=61) (2. táblázat. Lásd a 35. o.)
2.3. Általános vásárlási szokások
A kutatás során elsősorban az egyes vásárlási
döntési folyamat szakaszokat vizsgáltam a felsorolt modellek alapján, azonban a vizsgált mintán belül fontosnak tartottam néhány általános
vásárlási szokás feltérképezését. Minthogy az
egyes vásárlási-döntési szituációk nagyon eltérőek lehetnek különböző, idő-, információ-, humánerőforrás igényük miatt, és mivel a kutatás
elsődleges célja nem eme különböző helyzetek
feltárása, így a ezeket a kérdéseket csak általánosságban vizsgáltam.
Általánosságban kijelenthető, hogy a megkérdezettek 30,9%-a napi rendszerességgel,
40,9% heti két-három alkalommal, 17,8% pedig hetente legalább egyszer vásárol valamit.
Megállapítható, hogy a napi és a heti két-három
alkalommal történő vásárlások nagyobb arányban (57,9%, illetve 59,1%), a nőkre hárultak de
a hetente egyszer vagy annál ritkábban vásárlók
között már magasabb a férfiak aránya (hetente
egyszer 57,7%, két-három hetente 55%, havonta 70,6%, ritkábban 70,8%). A megkérdezettek
több mint a fele, 54,2% átlagosan 10-30 percet
tölt alkalmanként vásárlással. A férfiak szeretnek
gyorsan túl lenni a vásárláson, a 10 percnél keECONOMICA 2011/12

Gazdaságtudományok

2. táblázat. Döntéshozatal alapú szülői klaszterek bemutatása
JELLEMZŐK
DÖNTÉSHOZATAL
ALAPÚ SZÜLŐI
KLASZTEREK
1. KLASZTER (N=261) Fontos számukra házastársuk véleménye, nem szívesen konfrontálódnak, azonban
HÁZASTÁRSUKKAL
akaratukat rendszerint érvényesítik. Gyermekeiknek általában korlátozottan van beKÖZÖSEN DÖNTŐK
leszólásuk a vásárlási döntésekbe. Szabadidejüket szívesen töltik családjukkal. Hírességekkel ritkán azonosulnak, viszont a termék szakértőinek szavára adnak.
2. KLASZTER (N=84) Nem szeretnek konfrontálódni, nem fedezhető fel esetükben meghatározó személy
ÉRDEKTELENEK
a döntési folyamatban. Nem könnyen befolyásolhatóak ugyanakkor nem rendelkeznek markáns, önálló akarattal sem. Általánosságban nem rajonganak a vásárlásért és
ritkán vásárolnak a családjukkal közösen.
3. KLASZTER (N=214) Leginkább saját véleményük számít a döntéshozatalban, családtagjaikét ritkán veszik
AKARATOSAK
figyelembe. Véleményüket sikerül családtagjaikkal elfogadtatni, akaratukat általában
keresztülviszik. Ritkán engednek gyermekük kéréseinek, azok ritkán alkudoznak velük, nehéz őket befolyásolni. Sok esetben ők a márkaválasztók a családban.
4. KLASZTER (N=324) Házastársuk véleménye kiemelten fontos számukra, ugyanakkor saját akaratukat is
HARMÓNIÁRA TÖképesek érvényesíteni, véleményüket képesek elfogadtatni családtagjaikkal, ugyanREKVŐK
akkor engednek gyermekük kéréseinek is. Vásárlásaik során befolyásolhatóak, engednek házastársuknak. Számukra kiemelten fontos a harmónia a családtagjaikkal.
5. KLASZTER (N=61) Véleményüket elfogadtatják környezetükkel, akaratukat általában keresztülviszik.
ÖNZŐK
Gyermekeiknek semmilyen szerepe nincsen a vásárlási döntésekben, általában nem
is viszik őket magukkal vásárolni. Nehezen befolyásolhatók. Általában a gyerekeik kéréseinek egyáltalán nem engednek, bár saját bevallásuk szerint fontos nekik a családi
harmónia. Gyakran márkaválasztóként jelennek meg.
Forrás: saját kutatás, 2010, N=944

vesebb időt, valamint 10-20 percet vásárlással
eltöltők között magasabb arányban találunk férfiakat, mint nőket. A 10 percnél kevesebb ideig
vásárlók 75,3%-a, míg a 10-20 percet vásárlók
50,8%-a férfi. Az ennél több időt vásárlásra fordítók között minden esetben magasabb a nők
aránya. (3. táblázat. Lásd a 36. o.)
A megkérdezettek 46,4%-a leggyakrabban
saját maga vásárol, míg 38,3%-uk házastársával.
A válaszadók csupán 15,2%-a jár leggyakrabban
vásárolni más családtagjával, gyermekével vagy
barátaival. Az egyes klasztereken belül is többnyire felfedezhetőek az alábbi arányok, csak a
harmóniára törekvők klasztere az, ahol magasabb azok aránya, akik házastársukkal együtt
mennek leggyakrabban vásárolni, 53,4%.
ECONOMICA 2011/12

2.4. A vásárlási-döntési folyamat
információ-keresési szakaszának jellemzői
A vizsgálat tárgyát képezte, hogy a probléma
felismerését követően az információ-keresési
szakaszban a megkérdezettek számára melyek
a legfőbb információforrások. Mind a fokozott
figyelem, mind az aktív információgyűjtés folyamata a kutatás részét képezte. Vizsgáltam
a legfőbb információforrásokat, amelyek valamilyen módon befolyásolják a későbbi vásárlási
döntést. Ezeket KOTLER és KELLER (2006) alapján
négy csoportra osztottam:
- személyes források (család, barátok, ismerősök)
- kereskedelmi források (reklám, honlapok,
blogok, In-store eszközök, eladásösztönző
eszközök)
35
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3. táblázat. Kivel vásárol leggyakrabban?
HÁZASTÁRSUKKAL KÖÉRDEKTELENEK AKARATOSAK HARMÓNIÁRA TÖZÖSEN DÖNTŐK (N=261) (N=84)
(N=214)
REKVŐK (N=324)

ÖNZŐK
(N=61)

53,64%

47,62%

63,55%

27,78%

52,46%

37,93%

34,52%

23,83%

53,40%

16,39%

GYEREKEIMMEL
5,36%
MÁS CSALÁDTAGJAIMMAL
1,92%

11,90%

6,07%

13,89%

0%

3,57%

1,40%

3,70%

19,6%7

A BARÁTAIMMAL

1,15%

1,19%

4,21%

0,62%

9,84%

VALAKI MÁSSAL

0%

1,19%

0,93%

0,62%

1,64%

SAJÁT MAGAM
FÉRJEMMEL, FELESÉGEMMEL

Forrás: saját kutatás, 2010, N=944

- közszolgálati források (média, termékszakértők)
- tapasztalati források (termék kipróbálása,
használata)
2.4.1. Személyes források
A személyes információforrások feltárása azért
lényeges számunkra, mert ezek tekinthetők a
vásárlásban az egyik leghatékonyabb döntési
elemnek. (KOTLER-KELLER, 2006). Mivel megerősítő és értékelő szerepe is van a személyes
forrásoknak, így mindenképp szükségesnek láttam a problémakör vizsgálatát.
Az információgyűjtés során a megkérdezettek 60,9% attól függően befolyásolható
családja, barátai vagy ismerősei által, hogy
milyen termék vásárlását tervezik. A nők
esetében ez az arány még magasabb, 66,2%.
Átlagosan 18,4%-ban befolyásolja a megkérdezetteket a házastársuk, azonban a férfiak
az eredmények alapján még inkább befolyásolhatóak, 24,9%-uk válaszolta azt, hogy
főként a házastársa befolyásolja a választásban. A minta 12,4%-át legtöbbször senki nem
befolyásolja vásárlásaiban. A gyerekek, más
családtagok, barátok elsődleges befolyásoló
szerepe nem jelentős. Érdekes módon csak
az Önzők klasztere az, ahol a más családtagok
befolyása kiemelkedő.
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Minden klaszter megegyezik abban a tekintetben, hogy a termék jellege az elsődleges abból
a szempontból, hogy ki bír elsődleges befolyásoló erővel. A Házastársukkal közösen döntők
klasztere esetében mondhatjuk azt, hogy a
befolyásolás leginkább függ a terméktől, de
jelentős még a házastárs motiváló szerepe. Az
Érdektelenek, az Akaratosak és az Önzők csoportjában meg kell említenünk, hogy a megkérdezettek mintegy negyede kizárólag a saját
véleményére hallgat a termék jellegétől függetlenül. A Harmóniára törekvők klaszterében
láthatjuk, hogy a többi négy klaszterhez viszonyítva körükben magasabb a házastárs és a
gyerekek befolyásoló ereje.
2.4.2. Kereskedelmi források
Az egyes információforrások különbözőképpen
befolyásolhatják a vásárlási döntést. A kereskedelmi források általában tájékoztató jellegűek,
így fokozott figyelmet váltanak ki, de bizonyos
formái az aktív információgyűjtést is jelenthetik. Alkalmasak az egymással versengő márkák
megismertetésére. A kutatás során vizsgáltam
az egyes kereskedelmi források befolyásoló
hatását általánosságban és bizonyos termékek
vonatkozásában.
A minta vásárlási döntéseit a változatos kereskedelmi források eltérő mértékben befolyáECONOMICA 2011/12
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solják. A hagyományosnak számító ATL és BTL
eszközök befolyásoló ereje még mindig erős, de
nem hanyagolható el az „új” média jelentősége
sem. A vezető szerep változatlanul a televízióé, a nyomtatott és POS, POP eszközöké, ami
alátámasztja , hogy az ez nagy hirdetési piac
lényeges információszerzési forrás a vásálók
számára.
A televízió legnagyobb arányban a Harmóniára törekvőket befolyásolja (46,6%), ugyanez
a szegmens a legfogékonyabb az internetre is
(21,9%). Az Önzők látogatják leggyakrabban a
termék honlapját és gyűjtenek ott információkat, valamint ők olvassák leggyakrabban a fórumokat és a blogokat (24,6%-24,6%). Összességében ez a szegmens a legfogékonyabb az
online kereskedelmi forrásokra. Az újságokban,
magazinokban megjelenő hirdetések leginkább
az Akaratosokra vannak hatással (43,9%), míg
az Önzők a legfogékonyabbak az üzleten belül elhelyezett vásárlásösztönző eszközökre
(47,5%).
Vizsgáltam azt a kérdést is, hogy egy-egy
termékcsoport esetén a válaszadók számára
melyek az elsődleges kereskedelmi információforrások? A vizsgált termékek a szerepháromszög által is használt termékeket jelentették. Termékcsoportokként jól elkülöníthetők
a legerősebben befolyásoló kereskedelmi
források. A ruházati cikkeknél nem állapítható
meg elsődleges kereskedelmi befolyásoló forrás, elsősorban az akciók, leárazások hatnak a
megkérdezettek döntéseire.. A kemikáliáknál
(tisztítószerek, kozmetikumok, vény nélküli
gyógyszerek) egyértelműen kimutatható a televíziós reklámok meghatározó szerepe. Az élelmiszereknél zömmel az eladáshelyi vásárlásösztönzők az elsődleges információk. Műszaki
termékek esetében a termék honlapján található információk tekinthetők fő forrásnak, bár
érdekes módon ebben a termékkategóriában
nagyon sok esetben elsődlegesen befolyásoló a
szerepe az akcióknak, leárazásoknak.
ECONOMICA 2011/12

Az egyes klaszterekben felfedezhetők kisebb
eltérések az átlagtól: a Házastársukkal közösen döntők különösen akcióérzékenyek, az Érdektelenek általánosságban jobban elérhetők
nyomtatott médiumokon keresztül, az Akaratosak a televíziós hirdetésekre fogékonyabbak,
a Harmóniára törekvők kedvelik az akciókat és
televízión keresztül is jól elérhetők. Az Önzők
pedig az átlagnál gyakrabban használják kereskedelmi forrásként az online médiumokat,
különösen ha a műszaki termékeket keresnek.
Bár az internet alapjaiban változtatta meg az információkeresés folyamatát, ez a gyökeres változás a mintában nem tapasztalható, a megkérdezettek nagyrészt a hagyományos fogyasztók
körébe tartoznak, a kiberfogyasztás (KOTLER és
KELLER 2006 ) egyáltalán nem, a hibrid fogyasztás pedig csírájában az Önzők klaszterében fedezhető fel. Főleg az Önzők klaszterére jellemző, hogy naponta legalább egy órát internetezéssel töltenek.
2.4.3. Közszolgálati
források és tapasztalati források
A független hatóságoktól származó információk sok esetben az egyik leghitelesebb forrásnak
számítanak a fogyasztók számára. A kutatásom
során azt vizsgáltam, hogy a megkérdezettek
számára mennyire fontos a termék szakértőinek a véleménye, milyen módon gyakorolnak
hatást az információkeresés szakaszában?
Megállapítható, hogy a megkérdezettek 16,4%
hallgat elsődlegesen a termék szakértőinek szavára, amikor valamit vásárol. A Házastársukkal
közösen döntők klasztere különösen fogékony
a termék szakértőinek véleményére, 57,4%-uk
nyilatkozott úgy, hogy vásárlásai alkalmával elsősorban a termék szakértőinek véleményére ad.
A Harmóniára törekvők is az átlagosnál fogékonyabbak (32,9%), míg az Akaratosakat egyáltalán nem érdekli a szakértők véleménye.
A tapasztalati források mindazon forrásokat
magukban foglalják, amelyek a termék kipró37
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bálásához, vizsgálatához vagy használatához
köthetők. A megkérdezettekre egy ötfokozatú
skálán mérve inkább nem jellemző (2,41), hogy
kipróbáljanak olyan termékeket, amelyeket
reklámokban, hirdetésekben láttak, az Érdektelenek klaszterére ez különösen jellemző.
2.5. A vásárlási-döntési folyamat
alternatívák értékelése szakaszának jellemzői
Az alternatívák értékelése során a fogyasztó a
már meglévő információk és választási kritériumai alapján értékel, összehasonlít (BAUER és
BERÁCS, 2006). Bár sok szempont lehet meghatározó, kutatásaim során elsősorban a családi
döntéshozatalra koncentráltam, azt vizsgáltam,
hogy az egyes családtagok milyen erős hatást
gyakorolnak a vásárlási-döntési folyamat eme
szakaszára. (4. táblázat)

klaszterek megalkotásának szükségességét,
olyan csoportok kialakítását, amelyen belül a
megkérdezettek véleménye között nagyobb
egyetértés fedezhető fel.
Külön vizsgáltam azt, hogy az egyes szituációk, illetve a megkérdezettek demográfiai
jellemzői között felfedezhető-e összefüggés?
A Cramer-féle asszociációs együttható értéke
minden esetben 0,205 alatt volt, így egyértelműen kimutatható, hogy nem a demográfiai
tényezők meghatározóak az alternatívák értékelése során, hanem döntően a családon belüli
kommunikációs stratégiák.
A vásárlási döntésekbe legkevésbé a gyerekeknek van beleszólásuk, a megkérdezettek
22,8%-a nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem
jellemző, hogy gyermeke dönt, míg 36,4% azok
aránya, akiknél kevésbé jellemző ez a fajta be-

4. táblázat. Az egyes befolyásoló tényezők fontossága az alternatívák értékelése során
SZEMPONT
ÁLTALÁBAN KERESZTÜLVISZEM AZ AKARATOM
ÁLTALÁBAN SIKERÜL A VÉLEMÉNYEMET ELFOGADTATNI A CSALÁDTAGJAIMMAL
GYAKRAN KÖNYÖRGÖK, HOGY KERESZTÜLVIGYEM AZ AKARATOM
GYAKRAN ENGEDEK GYERMEKEM KÉRÉSEINEK
GYERMEKEM SOKSZOR ALKUDOZIK VELEM
SENKI NEM BEFOLYÁSOL A VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEIMBEN
GYAKRAN HALLGATOK HÁZASTÁRSAM VÉLEMÉNYÉRE
KÖNNYŰ BEFOLYÁSOLNI
ÁLTALÁBAN NEM ENGEDEK GYERMEKEM AKARATÁNAK
SOKSZOR HALLGATOK GYERMEKEM JAVASLATÁRA, AMIKOR VALAMIT VÁSÁROLUNK
SOKSZOR KIKÉREM HÁZASTÁRSAM VÉLEMÉNYÉT, HA VALAMIT VESZEK
GYAKRAN ÉN DÖNTÖM EL, HOGY MILYEN MÁRKÁJÚ TERMÉKET VEGYÜNK
ELSŐSORBAN ÉN DÖNTÖK ARRÓL, HOGY MIT VEGYÜNK
ELSŐSORBAN A HÁZASTÁRSAM DÖNT ARRÓL, HOGY MIT VÁSÁROLJUNK
ÁLTALÁBAN GYERMEKEM DÖNT ARRÓL, HOGY MIT VEGYÜNK

ÁTLAG
3,60
3,59
1,72
3,03
2,54
2,70
3,36
2,25
2,34
2,70
3,25
3,18
3,07
2,43
1,96

Forrás: saját kutatás, 2010, N=944 (1-5 skála, ahol 1=egyáltalán nem jellemző, 5=nagyon jellemző)

A Kendall-féle egyetértési együttható értéke
0,212, így kijelenthetjük, hogy a megkérdezettek véleménye nagymértékben eltér egymástól. Ez az érték ugyanakkor magyarázza a
38

folyásolás. Azonban 43%-uk nyilatkozott úgy,
hogy részben enged gyermeke akaratának.
Ezzel szemben 23,1%-nak teljes mértékben,
34,1%-nak pedig általában sikerül keresztülvinECONOMICA 2011/12
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ni az akaratát. 44,9%-nak általában sikerül a véleményét elfogadtatni a családtagjaival. 35,4%
általában hallgat házastársa véleményére, míg
28,2% szerint alapvetően senki nem befolyásolja döntésében. A megkérdezetteknek 57%-a
egyáltalán nem, vagy többnyire nem befolyásolható; amikor tudják, keresztülviszik az akaratukat.
Nagy jelentőséget tulajdonítottam a gyermekek befolyásoló szerepe vizsgálatának, a gyermekek és a szülők által az alternatíva értékelési
folyamat során alkalmazott kommunikációs
stratégiáknak. A megkérdezettek gyermekeinek
fele legtöbbször egyszerűen megkéri szüleit, ha
valamit szeretne magának megvetetni velük.
18,5% észérvekkel próbálja szüleit meggyőzni,
14,9% alkudozik. A szülők 76,4% megvitatja
gyermekével, ha az valamit szeretne megvetetni magának, 11,5% megveszi, amit gyermeke
kér, 6,3% nyíltan nemet mond, míg 5,8% halogatja a választ. A gyerekek 73,3%-a elfogadja,
ha szülei elutasítják kérését, 21,8% dühös lesz,
4,9% pedig kiábrándul szüleiből. A kommunikációs stratégiák esetében vizsgáltam a nem, az
anyagi helyzet, az életkor és a lakhely közötti
összefüggéseket. A Cramer féle asszociációs
együttható értéke az életkor esetében 0,149,
nemnél 0,083, településtípusnál 0,109, anyagi
helyzet esetében 0,133. Ebből egyértelműen
kijelenthető, hogy nem a szociodemográfiai

tényezők határozzák meg azt, hogy az egyes
családokon belül a gyermekek milyen kommunikációs stratégiákat alkalmaznak.
A Házastársukkal közösen döntőket kéri meg
leginkább gyermekük, ha valamit szeretne
magának megvetetni, s ők vitatják meg leggyakrabban közösen, hogy mit tegyenek. Az ő
gyermekeik azok, akik nagyobbrészt beletörődnek szüleik döntésébe. A Harmóniára törekvők esetében fordul elő leggyakrabban, hogy
gyermekük alkudozik, ha valamit meg szeretne
megkapni, de esetükben fordul elő legsűrűbben az is, hogy a szülők megveszik a gyermeküknek, amit az kér. Az ő gyermekeik azok,
akik legnagyobb arányban lesznek dühösek, ha
szüleik elutasítják kérésüket. Az Érdektelenek
gyermekei a leginkább kiábrándulnak, ha szüleik nem teljesítik kérésüket. Az Önzők mondanak legkönnyebben nemet, de érdekes módon
ők azok, akik a választ is legnagyobb arányban
halogatják.

2.6. A vásárlási-döntési
folyamat szakaszának jellemzői
A kutatás menetében igyekeztem megtudni,
hogy a megkérdezettek vásárlási döntési körülményeit milyen tényezők, milyen mértékben
befolyásolják? Elemeztem az egyes termékek
vásárlásának körülményeit, másrészt az egyes
családtagok szerepét egy adott termék vásárlási folyamatában. Vizsgálatom
2. ábra.
tárgya volt, hogy a vásárlási foA vásárlás során befolyásoló személyes tényezők megoszlása
lyamat során kik befolyásolják
a megkérdezetteket, illetve,
hogy az egyes termékek megvásárlása során kikkel vásárolnak? A vizsgált termékek köre
a szerepháromszögben is alkalmazott termékeket foglalja
magában. (2. ábra)
A diagramban látható adatok szerint a legtöbb esetben
Forrás: saját kutatás 2010, n=944
termékfüggő, hogy ki befo-
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lyásolja a megkérdezetteket vásárlási döntéseikben. Az egyes klaszterekben azonban
tapasztalhatók eltérések. Az Érdektelenek és
az Akaratosak szegmense az, ahol legnagyobb
arányban fordul elő, az hogy senki nem befolyásolja vásárlási döntéseiben a megkérdezetteket (25,0% és 20,6%) Ez az arány a Házastársukkal közösen döntők esetén a legalacsonyabb, 5,7%. A gyermekek leginkább a Harmóniára törekvőkre vannak hatással (5,9%),
míg más családtagok és a barátok leginkább
az Önzőkre.l (14,8% és 4,9%)
Termékkörönként megfigyelhető, hogy az
egyes családtagok milyen mértékben vesznek
részt a vásárlásban. Saját részükre önállóan vásárolnak ruházati cikket és cipőt, többnyire vegyi árukat is. Ez különösen igaz az Önzők és az
Akaratosak szegmensére. A műszaki termékek
esetében megfigyelhető a házastárs és az egész
család részvétele a vásárlásban., a Házastársukkal közösen döntőknél figyelhető meg leginkább, hogy a döntést leggyakrabban férjükkel
vagy feleségükkel együtt hozzák meg. Ennek
aránya televízió vásárlás esetében 57,1%, számítógépnél 44,8%, míg autóvásárlásban 30,7%.
Főképp a Harmóniára törekvőknél figyelhető
meg az közös családi döntések demokratizmusa. Televízió vásárláskor 37,7%-ban, számítógép esetében 34,0%-ban, míg autóvásárláskor
27,9%-ban együtt dönt a család.
Az élelmiszerek esetében figyelhető meg
mindenekelőtt a gyerekek kiemelkedő szerepe, de ez is inkább akkor, ha az édességekről,
chipsekről, rágcsálnivalókról, üdítőkről, gyorsételekről van szó. A Harmóniára törekvők legtöbbször gyermekükkel vagy egész családjukkal
együtt vásárolják meg ezeket; különösen magas ez az arány a cukorkák, édességek valamint
a chipsek, rágcsálnivalók esetében (38,8% és
39,5%). Ezen élelmiszereket az Önzők leggyakrabban maguknak vásárolják családtagjaikat
kihagyják a vásárlásból. Zöldségek és gyümölcsök bevásárlásában a gyerekek és az egész
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család befolyásoló hatása sajnos jóval alacsonyabb. (5. táblázat)
5. táblázat.
Gyermekek befolyásoló hatása az említett
termékek esetében a vásárlási döntés során
RUHÁZATI CIKKEK SAJÁT MAGAMNAK
CIPŐ SAJÁT MAGAMNAK
TISZTÍTÓSZEREK
SPORTFELSZERELÉS
CUKORKÁK, ÉDESSÉGEK
CHIPSEK, RÁGCSÁLNIVALÓK
ÜDITŐK
GYORSÉTELEK
ZÖLDSÉGEK
GYÜMÖLCSÖK
EGYÉB ÉLELMISZEREK
KOZMETIKUMOK
VÉNY NÉLKÜLI GYÓGYSZEREK
TELEVÍZIÓ
SZÁMÍTÓGÉP
EGYÉB MŰSZAKI TERMÉKEK
AUTÓ

17,2%
9,6%
3,5%
20,2%
69,5%
65,7%
52,4%
29,8%
17,9%
37%
25%
13,2%
3,2%
15,7%
27,1%
18,5%
11,3%

Forrás: saját kutatás, 2010, N=944

A vizsgált termékek mindegyike esetében
megfigyelhető a gyermekek valamilyen szintű
befolyása a vásárlási döntési folyamatra, de ebben az esetben is különösen kiemelkedő azon
élelmiszerek aránya, amelyek az egészséges
étrendhez kevésbé járulnak hozzá. Ugyanakkor
azt is észre kell vennünk, a gyümölcsök, zöldségek és egyéb élelmiszerek vásárlásában is
van szerepük. Szintén megállapítható, hogyha
a műszaki termékekről van szó, van észrevehető a befolyása gyerekeknek a vásárlási-döntési
folyamatra.
2.7. A családi Buying Center
Az egyes családtagok szerepe a vásárlási döntési folyamatban eltérő lehet, különböző szerepeket tölthetnek be: lehetnek kezdeményezők,
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döntéshozók, használók, ajtónállók, információközvetítők, vásárlók. Célom volt hogy, ezen
szerepeket feltárjam, megvizsgáljam, hogy
egyes termékek esetében ezek a szerepkörök
milyen módon alakulnak.
Az eddigiekből jól látható, hogy a megkérdezettek különböző termékek vásárlásban eltérő
szerepeket töltenek be. Leginkább vásárlóként,
kezdeményezőként vagy döntéshozónként jelennek meg, de sok esetben előfordul, hogy
nincs semmilyen hatásuk a vásárlási folyamatban. A szerepek bizonyos mértékben függenek
a terméktől, a klasztertagságtól és a nemtől
is, viszont más szociodemográfiai tényezők,
mint például az anyagi helyzet, a településtípus, vagy a kor nem határozzák meg a családi
Buying Centerben betöltött szerepet.
A saját részre vásárolt ruhaneműk esetében
Az Akaratosak és az Önzők azok, akik legnagyobb
arányban kezdeményezők (34,4%, 31,5%). Érdekes módon a márkaválasztók között viszont
a Harmóniára törekvőknek a legmagasabb az
aránya (6,9%). A nők sokszor lépnek fel kezdeményezőként abban az esetben is, ha házastársuk részére vásárolnak ruházati cikket (60,9%).
A márkaválasztás inkább a férfiakra jellemző,
akkor is ha feleségüknek vásárolnak (58,7%).
A férfiak 53,3%-nak nincs semmilyen szerepe
a saját részére történő ruhavásárlásban. Ez az
arány a cipővásárláskor jóval magasabb: 77,8%ban a férfiaknak egyáltalán nincs semmilyen
szerepük a vásárlásban. A sportfelszerelések
vásárlásában jelentősebb szerep jut a férfiaknak, leginkább szakértőként, használóként,
márkaválasztóként vagy kezdeményezőként. A
nők ebben az esetben információközvetítőként
és döntéshozóként jelennek meg.
A vegyi áruk esetében egyértelműen felfedezhető a női dominancia, különösen igaz ez a
kozmetikumokra, illetve tisztítószerekre, ahol a
férfiak 87,2%-nak, illetve 85,9%-nak egyáltalán
nincs köze a vásárláshoz. A vény nélküli gyógyszerek beszerzésében is egyértelműen a nők a
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kezdeményezők, a márkaválasztók és a vásárlók is, viszont a férfiak nagyobb arányban jelennek meg használóként, 55,6%-ban. Ennek az
ellenkezője figyelhető meg a műszaki termékek
esetében, a nők 82,6%-nak semmilyen szerepe
nincs a televízió-vásárlásban, míg 83,2%-uk nyilatkozott úgy, hogy a számítógép-vásárlás során
semmilyen szerepük nincs. Az utóvásárlásban
is meghatározó a férfiak szerepe, de érdekes
módon a nők nagyobb arányban jelennek meg
információközvetítőként. Különösen igaz ez a
Harmóniára törekvők klaszterére.
Élelmiszervásárlásban, annak jellegétől függetlenül is felfedezhető egyértelmű összefüggés a betöltött szerep és a nem között. A nők
egyértelműen kezdeményezők, szakértők, vásárolók, márkaválasztók, információközvetítők
és döntéshozók, míg a férfiak az egyéb élelmiszereket kivéve csupán használók/fogyasztók.
Különösen szembetűnő ez a passzív szerepük
a chipsek, rágcsálnivalók esetében (77,3%),
de nem elhanyagolható a cukorkák, édességek
(63,3%), üdítők (61,5%) és gyümölcsök (63,2%)
esetében sem. A nők márkaválasztó szerepe az
élelmiszerek esetében csak a gyorséttermek
tekintetében nem érvényesül, itt a férfiak nagyobb arányt képviselnek márkaválasztóként
(57,9%). Érdemes azt is megjegyeznünk, hogy
bár a férfiak nagy arányban jelennek meg használóként, a szerepük kezdeményezőként egyik
esetben sem domináns.

3. KÖVETKEZTETÉSEK
A kutatás során egyértelműen kiderült, hogy
a családtagok befolyásoló szerepe különbözőképpen alakul az egyes vásárlási szakaszokban
és ez a fajta befolyás termékkörönként is nagyon változatos lehet. Összességében megállapítható, hogy léteznek férj-, feleség-, és gyerek
domináns termékek, ezek nem térnek el az emberek fejébe sztereotípia-szerűen beépült, hagyományosan férfiakhoz, nőkhöz vagy gyerek41
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hez társított termékek körétől. Az általam megalkotott klaszterekben tapasztalható eltérés az
egyes fogyasztók között, de ez mindig a családon belüli kommunikációs stratégiák alapján
alakul ki, és az általános sztereotípiák ezekben
is felfedezhetőek. Az egyes klasztereken belül a
gyerekek különböző módon próbálják meg szüleiket befolyásolni, az egyes stratégiákat (kérés,
könyörgés, alkudozás stb.) eltérő módon alkalmazzák. Érdekes módon a klaszterekbe való
tartozást az egyének szociodemográfiai ismérvei (nem, lakóhely, anyagi helyzet) egyáltalán
nem befolyásolják. De szegmensenként nagyon
különbözik az egyes családtagok szerepe a vásárlási-döntési folyamatban.

A gyerekek szerepe bizonyos termékek esetében meghatározó, akár döntéshozók is lehetnek. Ez különösen igaz bizonyos élelmiszerek
(édességek, rágcsálnivalók, üdítők)vásárlásakor, de a műszaki termékek esetében is jelentős motivációs erővel hatnak, illetve szinte
házi tanácsadójukként segítenek a szüleiknek
döntést hozni. Az egyes szülői klaszterek között is jelentős különbségek tapasztalhatók
abban a tekintetben, hogy a gyerekeknek
milyen szerep jut a vásárlási folyamatokban.
A harmóniára törekvő szülők nagyobb teret
adnak gyermekeiknek, míg a többi szülőtípus
kevesebb beleszólást enged gyermekeinek a
vásárlási döntésben.
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Vermes Pál

A karbantartás és a termelés hatékonysága
Vermes, Pál: Maintenance and the Eﬃciency of Production
The use and the maintenance of tools have been separated due to the fact that the distribution
of tasks has increased. However, nowadays mechanics and maintenance professionals work
closely together in more and more tasks. It makes sense to compare the management tasks of
these two kinds of activities in a way that it can show their connecting points resulting in higher
productivity and competitiveness.
Key words: maintenance, maintenance strategy and system, production management.
Áttekintés. Az eszközök használata és karbantartása a munkamegosztás növekedésével vált
szét. Ma már azonban a karbantartási tevékenység végrehajtásában a gépkezelők és a karbantartók több fenntartási feladatot egyre inkább közösen látnak el. Érdemes a kétféle célú
tevékenység egyes menedzsment feladatait oly
módon összevetni, hogy nyilvánvalóvá váljanak
azok a kapcsolódások, amelyek a hatékonyabb
termelést, így a versenyképesség növelését segítik.
Kulcsszavak: karbantartás, karbantartási stratégia és rendszer, termelésmenedzsment

1. A KARBANTARTÁS ÉS A TERMELÉS
RENDSZERSZEMLÉLETŰ KAPCSOLATA

-

-

1.1. Néhány állomás a fejlődéstörténetben
Az emberi cselekvés két alapvető iránya egyrészt a javak létrehozása, másrészt e javak
használata és karbantartása. A használat és a
karbantartás különválása fokozatosan, évszázadokkal ezelőtt kezdődött és az ipari tevékenység megjelenésével, a munkamegosztás kiteljesedésével vált jellemzővé. Az eszközökre (gépekre, berendezésekre) szűkítve a karbantartás
szemszögéből a használat és a karbantartás
viszonya koronként, időszakonként változó volt,
de néhány kiemelés ide kívánkozik:
- Hammurápi király (Kr.e. 1792-1750) rendelECONOMICA 2011/12

-

-

kezése: „Ha valaki a gátat nem gondozza,
úgyhogy abban repedések nyílnak, és a folyó
a földet elönti… és emberek halnak meg, akkor a vétkes vettessen tűzbe.”
Nagy Sándor (ie. ~335) parancsa
Parmenionnak az ázsiai hadjárat előtt:
„Tartsd rendben az ostromgépeket, hogy sok
esztendőn keresztül használhatók maradjanak!” [1]
Korai középkor-újkor: szakmák, céhek, szövetségek, stb. részt vesznek a karbantartás
kialakításában, fejlesztésében.
Az iparvállalati termelésszervezés kezdetei
a 20. század elején (Gilbreth, Gantt, Taylor,
stb.)
A termelés és a mennyiség preferálása következtében a karbantartást másodlagos tevékenységnek tekintették még a múlt század
közepén is, hangsúlyozva a nem termelő (improduktív) jellegét.
Az Európai Karbantartási Társaság 1967-es
angliai üléséhez köthető a rendszerszemlélet
„ősének” megjelenése a karbantartásban az
úgynevezett terotechnológia szemlélet (kétkörös modellje) elfogadásával.
A Római Klub „A növekedés határai” című
jelentése (1972) rádöbbentette a világot a
hiánycikkekre (például anyag, energia), ez az
addigi „eldobó” szemlélet visszaszorulása és
a karbantartás jelentőségének növekedése
irányába történő elmozdulást indította el.
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- A fenntartással szembeni követelmények változását érzékelteti az, hogy a múlt században
új követelmények jelentkeztek a rendelkezésre álláson kívül, például a minőség, a környezeti károk elkerülése, a nagyobb biztonság.
- A karbantartás a hajdani kiszolgáló folyamatból a termelés partnerévé, annak egyik fontos feltételi folyamatává lépett elő.
- A karbantartást is produktív tevékenységnek
kezdik tekinteni, mégpedig olyannak, amely
az eszközök használatához szükséges készletet, az úgynevezett elhasználódási tartalékot
(EHT) állítja elő.
- A teljes körű hatékony karbantartás (TPM) elvének és gyakorlatának megjelenése többek
között oldja a termelés és a karbantartás közötti merev határokat azzal, hogy bizonyos karbantartási feladatokat a gépkezelők látnak el.
Mégsem mondható, hogy a karbantartás és a
termelés viszonya minden tekintetben és pozitívan változna. Jól példázza ezt egy karbantartási
benchmarking-elemzés során kidolgozott AMISmódszerrel, különböző profilú és nagyságrendű
vállalatoknál nemzetközi szinten végzett vizsgálat néhány eredménye, megállapítása:
- a mai modern TPM elven alapuló megoldások aránya jelentősen, 5 %-ról 45 %-ra emelkedett;
- a berendezések teljesítménye 79 %-ról 82
%-ra nőtt ugyan, de üzemképességük változatlanul 85 % körüli;
- nem veszik kellően figyelembe a karbantartás, valamint a termelés költségei, minősége,
a cég versenyképessége és eredményessége
közötti összefüggést;
- erősödik a termelés és a karbantartás közötti
konfliktus a rendelkezésreállás szigorodó követelményei miatt;
- akad példa arra, hogy a termelési stratégiával összehangolt karbantartás következtében
a termelékenység és a minőség is javult;
- a rendelkezésre állás magasabb szintjét nagyobb karbantartási ráfordítással lehet elérni;
- a vizsgált vállalatoknak csupán 3 %-a dolgoz
ki közös, egységes termelési és karbantartási
tervet, 57 %-uk utólag hangolja össze a karbantartást a termeléssel. [2]
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1.2. A gépfenntartás és a termelési
őfolyamat rendszerszerű kapcsolata
Alapvető fontosságú, hogy megvizsgáljuk a karbantartás meghatározó kapcsolatát a termelési
főfolyamattal. Hasonlóságok (pl. termelési tényezők jellege) és specifikus eltérések tapasztalhatók, ezért is fel kell tárni, hogy az egész
termelőrendszer tekintetében a karbantartás
milyen szerepet játszik, hogyan vesz részt a
termelőrendszer műszaki, gazdasági, piaci, stb.
céljainak elérésében. Ezt példázza az 1. ábrán
látható rendszermodell, amely mind a termelési főfolyamattal való – a géphasználati folyamaton keresztül megvalósuló – kapcsolatát, mind
a karbantartás szerepét, feladatát jól tükrözi.
A modell érzékelteti és igazolja a fenntartás
produktivitását is: a fenntartási erőforrások felhasználásával elhasználódási tartalékot (EHT)
„termel” a tervezett termék-előállításhoz.
1.3. Az elhasználódási tartalék:
kapcsolat a termelés a karbantartás között
A különféle gépekre, berendezésekre azért van
szükségünk, hogy azokkal a kívánt funkciókat
teljesíthessük. A funkcióteljesítés az üzemeltetés során valósul meg, miközben a gép szükségszerűen elhasználódik.
Az elhasználódás jellege igen változatos:
általában hosszabb ideig tartó, időben nem
feltétlenül egyenletes lefutású, de bekövetkezhet nagyon rövid idő alatt, hirtelen változások következtében is. Az elhasználódásnak
igen sok oka lehet, ezek többsége az üzemeltetésből adódhat, de tényleges használat nélkül is bekövetkezhet (elég csak a korrózióra
gondolnunk).
A funkcióképesség feltétele, hogy a gépeket
a funkcióteljesítéshez szükséges tartalékkal,
készlettel állítsák elő. Ezt a funkcióteljesítést
biztosító készletet nevezik elhasználódási
tartaléknak (EHT), ez jelenti a gép használati
értékét az üzemeltető számára. A tartalék értékét szerencsés esetben egy géprészre egyetlen jellemzővel - például a kopás mértékével
- határozhatjuk meg, de ez az elhasználódás
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soktényezős jellegéből következően ritka. Ha
a tartalék egyetlen fizikai jellemzővel nem határozható meg, akkor általában beszélhetünk
az elhasználódási tartalékról és mértékét célszerűen százalékban fejezzük ki a kezdeti (a

gyártás befejezésének időpontjához tartozó)
értékéhez képest. (1. ábra)
Az EHT a használat során a meghibásodás
jellegétől függően folyamatosan vagy hirtelen,
gyorsabban vagy lassabban csökken. Meghatá-

1. ábra. A gépfenntartás rendszermodellje [3]
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rozott karbantartási intézkedésekkel a leépülés mérsékelhető (ápolás-gondozás), az értéke
megállapítható (ellenőrzés), vagy helyreállítható (javítás).
A felsoroltak jelentik a fő intézkedés-csoportokat. Azt, hogy melyik intézkedés melyik
főcsoportba tartozik, azt nem az egyes intézkedések jellege, hanem az elérhető cél szabja
meg. Az EHT lényeges információkat közöl és
fontos mind a karbantartó, mind az üzemeltető
számára.
A karbantartót is a funkcióteljesítésre még
rendelkezésre álló élettartam érdekli elsősorban, amelynek meghatározása a karbantartás
egyik elméleti, ugyanakkor közvetlen gyakorlati
problémája is. A karbantartó és az üzemeltető jogosan keresi az EHT kapcsolatát a még
teljesíthető üzemórával, a még legyártható
termékmennyiséggel, stb. Figyeljünk fel arra,
hogy az EHT a gépre vonatkozik. Más kérdés,
hogy az EHT elfogyása alatt a ténylegesen elért
és az elméletileg elérhető teljesítmények (pl.
termékmennyiségek) aránya, az úgynevezett
kihasználási fok hogyan alakul. Az EHT mellett
a kihasználási tartalékot /KHT/ értelmezhetjük

mint azt a termékmennyiséget, amely a termelési kapacitásokkal, meghatározott körülmények között teljesíthető, miközben az EHT
elfogy. Tehát az EHT a kiinduló, a kihasználási
tartalék pedig a célmennyiség, előbbi a gépre,
utóbbi a teljesítményre vonatkozik. A megkülönböztetés lényeges a felelősségi viszonyok
tekintetében is: a karbantartás a funkcióképességhez szükséges EHT rendelkezésre állásáért,
ennek kihasználásáért pedig a termelés felelős.
Példaként gondoljunk a gépkocsi üzemeltetésére. Ha a gumiköpeny EHT-át a mintázat bordamélységével mérjük, tudhatjuk, hogy adott időpontban a még rendelkezésre álló EHT normál
körülmények között hány kilométer megtételére elegendő, de a tényleges futásteljesítmény
számos ismert üzemeltetési körülménytől függ
és a teljesítmény (KHT) felelőssége a gépjárművezetőé. Fentieket figyelembe véve a probléma
kezelésére a 2. ábra ad módot.
A teljes- (EHTt), a felhasználható- (EHTf) és a
maradék (EHTm) elhasználódási tartalék fogalmai értelmezhetők. Egy konkrét időpontra és
eszközre (gép, részegység, alkatrész) vonatkoztatva az EHTf az előre meghatározott hibahatá-

2. ábra. Az elhasználódási tartalék alakulása a használati idő függvényében [3]
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rig rendelkezésre álló, funkcióellátásra igénybe
vehető tartalékot jelenti, míg az EHTt a tartalék
teljes elfogyásáig tart. Ilyen értelemben használhatjuk az EHT részleges, illetve teljes elvesztése fogalmakat, de vegyük figyelembe, hogy az
EHTm = EHTt – EHTf funkcióellátásra nem alkalmas. Az EHTm értékének a helyreállítás szempontjából van jelentősége, hiszen a helyreállítás
megkezdésekor, a tH időpontban rendelkezésre
álló EHTt nagysága elsősorban a javítási költségeket, átfutási időt, stb. befolyásolja. A tH időpontban a kihasználatlan (EHTk) elhasználódási
tartalék is értelmezhető. Az EHTf és EHTk nagyságát a hibahatár, vagyis a funkcióellátáshoz
megkívánt szint természetesen befolyásolja. A
helyreállítás szintjétől, műszaki megoldásától
függően az eredeti EHT-hoz képest csökkenés,
esetleg növekedés következik be.
Az EHT fogalma és leépülésének folyamata
alapján a meghibásodás eseménye a gép, illetve valamely szerkezeti egysége eredeti vagy
helyreállított elhasználódási tartalékának a hibahatárt elérő részleges vagy teljes elvesztése.
A meghibásodás a gépet olyan állapotba juttat-

1.4. Karbantartási és üzemeltetési fogalmak:
további kapcsolódások
A meghibásodás- és hibafogalmakkal összefüggésben néhány kérdés áttekintésére van
szükség:
a) A fogalmakat a funkcióképességgel határoztuk meg, amely az előírt (kívánt) funkció
adott feltételek melletti ellátásának képességét jelenti. Létezik a funkcióteljesítés fogalma
is, amely a felhasználási cél szerinti feladat
végrehajtása. Ha ezeket az előzőekben is említett fogalmakat további két fogalompárral
kiegészítjük (1. táblázat), akkor az üzemeltetés és a karbantartás számára lényeges
fogalmak egyértelműen meghatározhatók.
A táblázatból a négy, önálló fogalom jelentése, tartalma egyszerűen kiolvasható. Figyeljünk fel arra, hogy a funkcióteljesítéssel kapcsolatos két esemény, a leállítás és a zavar
elsődlegesen a termelés problémája, míg a
funkcióképesség befolyásolása (üzemen kívül helyezés és meghibásodás elhárítása) a
fenntartás feladata.

1. táblázat. Lehetséges fogalompárok az üzemállapotok jellemzésére (DIN 31051 alapján)
FUNKCIÓTELJESÍTÉS FT

SZÁNDÉKOLT SZ

FUNKCIÓKÉPESSÉG FK

NEM SZÁNDÉKOLT NSZ

ja, amelyben a gépnek funkcióellátásra igénybe
vehető tartaléka nincsen: tehát a hibaállapotban az EHTf = 0.
A hibahatár úgy is értelmezhető, hogy annak
túllépése még nem feltétlenül teszi szükségessé a működtetés megszakítását, mert esetleg
csökkent teljesítménnyel az még folytatható.
Ennek termelési, gazdasági, műszaki indokai és
következményei (alacsonyabb teljesítmény, kisebb pontosság, növekvő selejt, stb.) is vannak.
Ugyanakkor ez az „alku” új funkcionális követelményt, vagyis új hibahatárt jelent, amelyre
szintén érvényes az EHTf =0 szimbólum.
ECONOMICA 2011/12

LEÁLLÍTÁS
ZAVAR
ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS
MEGHIBÁSODÁS

CSÖKKENÉS CS
MEGSZAKÍTÁS M
(MEGSZAKADÁS)

FT – SZ – M
FT – NSZ – CS/M
FK – SZ – M
FK – NSZ – M

b) A 3. ábra (Lásd a 48. o.) az egyébként ismert
karbantartási és üzemeltetési eseményeket
és intézkedéseket, ezek belső összefüggéseit
jeleníti meg egy input-output modellben.
c) A meghibásodás és a hiba értelmezéséhez
a hibahatár meghatározása kötődik. A hibahatár konkrét értékével tulajdonképpen
kijelöljük, hogy a teljes elhasználódási tar47
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3. ábra. A karbantartás meghatározó elemei

nek. Kutatásaim alapján [3] a gyengepont a
talékból mennyi a konkrét termelési feladat
gép konstrukciójának azon szerkezeti része
végrehajtásához, vagyis a funkcióellátáshoz
(feltételezett vagy tényleges hibahelye),
felhasználható készlet.
amelynek eredeti vagy helyreállított elhaszA hibahatár lényegében az EHT minimális
nálódási tartaléka más szerkezeti részeihez
értéke, amely a funkcionális (minőségi, techképest kedvezőtlenebb: kisebb az EHT érténológiai) követelményeken túl biztonsági,
ke/nagyobb ráfordítással állítható helyre.
gazdasági jellemzőkkel is alátámasztható. A
hibahatár elérése azt az időpontot is jelzi, e) A hibák bekövetkezésének egy lehetséges
magyarázata [4] a terhelés és teljesítőképesameddig a fenntartási munkákat legkésőbb
ség viszonya alapján az úgynevezett interfeel kell végezni. A hibahatár ismerete elsőrenrencia-diagramon ábrázolható (4. ábra).
dű gyakorlati követelmény. Kívánatos lenne,
hogy a gyártók
4. ábra. Az interferencia-diagram [4]
vagy a hatóságok
ezt a határértéket
előírják. Ezt általában csak igen
szűk körre teszik
meg, ezért a hibahatár meghatározása többnyire
üzemi feladat,
amelyet a karbantartásnak –
sokszor a termeléssel együttesen
– kell elvégeznie.
A terhelés (L) és a teljesítőképesség (S) is
d) Gépekre, berendezésekre vonatkoztatva a
véletlenszerűen ingadozik. A két valószínűhiba bekövetkezése, így a termelés számára
ségi változót a két haranggörbe szemlélteti.
is fontos gyengeponton általában jellegzeHiba akkor jön létre, ha a terhelés nagyobb,
tes hibahelyet, kritikus szerkezeti egységet,
mint amit a pillanatnyi teljesítőképesség el
meghibásodásra hajlamos elemeket értetud viselni. Ennek bekövetkezési valószínű48
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sége azonos a két görbe vonalkázott közös
területével, az ún. interferencia-területtel.
Az ábrából következik, hogy ennek mértéke
függ a két várható érték különbségétől és a
szórásoktól. Ezekből számítható az üzemelés
biztonságára jellemző határérték (SM-Safety
margin):

SM =

S -L
σ s2 +σ L2

vekedésével nő a sűrűségfüggvények átlapolásával képződő interferencia-terület.
A meghibásodás eseményének, a hibaállapot bekövetkezésének fizikai alapja tehát a
gép teljesítőképességét meghaladó terhelés.

2. A KARBANTARTÁSÉS A TERMELÉSSZERVEZÉS ALAPJAI

(1)

A vállalati folyamatrendszerben természetesen
a termékelőállító és/vagy szolgáltatást nyújtó
ahol: S – a teljesítmény várható értéke
főfolyamat a meghatározó, de a feltételi folyamatok sorában kiemelkedően fontos a fenntarL – a terhelés várható értéke
tás (karbantartás).
Egy munkafolyamat elemei általánosan
σ s2 – a teljesítmény szórásnégyzete
- a munka alanya (ember),
- a munkaeszköz (gép, berendezés, műszer, stb.),
σ L2 – a terhelés szórásnégyzete
- a munka tárgya.
Ezekkel az elemekkel mind a géphasználati,
5. ábra. Géphasználat és gépkarbantartás összefüggése mind pedig a gépkarbantartási folyamatot leírhatjuk (5. ábra).
Egyértelművé válik, hogy a gépkarbantartási folyamat tárgya a
géphasználati folyamat munkaeszköze.
Tekintsük át, hogy a termelési
főfolyamat, illetve a karbantartási
folyamat kialakításánál mely tényezők az elsődlegesek és ezek között
milyen kapcsolat tárható fel.
A szervezési alap a termelés és
a karbantartás esetében eltérő, de
szorosan összefüggő. Míg a termelésnél a termék és előállításának
technológiája a meghatározó, addig
Az SM mutatószám a megbízhatóság egy a karbantartás-szervezésnél a termékelőállítás
jellemzőjének tekinthető. Értéke annál na- technológiáját megvalósító eszköz (gép, berengyobb, minél nagyobb a terhelhetőség (tel- dezés, stb.) és a termelésben betöltött szerepe
jesítmény) várható értéke a terhelés vár- (funkciója) a meghatározó (6. ábra, Lásd a 50.
ható értékéhez képest és minél kisebbek a o.). Karbantartási rendszerek kialakításánál teszórások. Az interferencia-diagram alapján hát az eszköz és a funkciója együttesen a megkönnyen belátható – és a gyakorlati tapasz- határozó. A merev elkülönülést éppen a funktalatok is ezt igazolják –, hogy a terhelés nö- ció figyelembevétele oldja.
ECONOMICA 2011/12
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6. ábra. A szervezési alapok összevetése

3. A termelés- és a karbantartás-menedzsment kapcsolódása
3.1. A termelésmenedzsment és
a karbantartás-menedzsment
értelmezése, kapcsolódó területeik

Ez az elméleti megközelítés számos gyakorlati probléma megoldásában, helyes kezelésében segíthet. A termelésmenedzsment
számára meghatározó alapkövetelmény,
hogy a konstrukciót hatékonyan megvalósító technológiát és eszközeinek üzemeltetési
követelményeit teljes részletességgel ismerje
és uralja.
A karbantartás-menedzsment csak akkor tud
hatékony karbantartási rendszert kidolgozni és
működtetni, ha a termelőeszközöket alkatrészmélységig ismeri, emellett a termelésben elfoglalt helye, feladata egy tervezési időszakban
közel állandónak tekinthető.

A termelésmenedzsment annak
a transzformációs folyamatnak a
tervezését, szervezését, irányítását
jelenti, amelynek során az erőforrások egy részének (az ún. átalakító erőforrásoknak) felhasználásával más erőforrásokon (az
ún. átalakuló erőforrásokon) új javakat (termékeket) létrehozó tartós változásokat hozunk létre. Ez lényegében a létrehozott termelőrendszer célirányos, hatékony működtetését jelenti.
A karbantartás-menedzsment lényege
hasonlóan közelíthető meg: annak a karbantartási folyamatnak a menedzselését
értjük ezen, amelynek során a karbantartási rendszer működtetésével a karbantartási erőforrások egy részének (karbantartási
létesítmények, gépek, berendezések, mű-

7. ábra. A karbantartás transzformációs folyamata
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szerek, szerszámok, munkaerő, stb.) segít- A karbantartás és a termelésmenedzsment felségével a termelőberendezések funkcióké- adatai közötti legközvetlenebb tekintetében áll
pességét (megfelelő EHT-ú termelőeszközök fenn. Mivel a termelés alapvetően géphasznárendelkezésreállását) biztosítjuk (7. ábra. lat révén valósul meg, alapvetően a gépek rendelkezésre állása, funkcióképessége a meghaLásd a 50. o.).
A karbantartás-menedzsment tehát a kar- tározó. Másként fogalmazva a hatékony termebantartási rendszer kialakítására és folyamatos léshez a gépek által képviselt kapacitás (adott
működtetésére irányuló menedzsment tevé- időtartam alatt legyártható termékmennyiség)
kenység [4]. A rendszerszemléletű megközelí- mint teljesítőképesség kell minden szükséges
tés közelebb visz a karbantartási rendszer értel- időpontban. Az ezt biztosító komplex tevékenymezéséhez és elemeinek meghatározásához, séget kapacitásmenedzsmentnek nevezhetjük,
amit az átfogó erőforrásmenedzsment részéhiszen az
- a karbantartás átalakuló és átalakító erőfor- nek lehet tekinteni.
A karbantartás a gépek funkcióképességét hirásait,
- a karbantartási folyamatot és részfolyamata- vatott folyamatosan biztosítani, ezért lényegében
a gépi kapacitásmenedzsment feladatain kereszit (feltételi folyamatait),
tül kapcsolódik a termelésmenedzsmenthez.
- a karbantartás szervezetét és
A kapacitásmenedzsment a (tervezett)
- a termelőeszközök funkcióképességének
fenntartásához szükséges intézkedések termelési feladatokhoz szükséges kapacitások
rendjére (jellegére, tartalmára, időpontjá- létrehozását, bővítését, működtetését, karbanra, gyakoriságára, paramétereire, stb.) vo- tartását, fejlesztését foglalja magában. Ezek könatkozó, a stratégiai elgondolások megva- zül a karbantartásmenedzsmentnek nemcsak
lósítását jelentő terveket foglalja magában a közvetlen karbantartásban, de – jóval kisebb
mértékben – a létrehozásban (beruházásban),
(8. ábra).
8.ábra. A karbantartási rendszerelemei

A karbantartási rendszer összetettsége, bonyolultsága sok tényezőtől függ, leginkább a
termelőeszközök és funkcióik által megszabott
intézkedések rendszere befolyásolja. A karbantartás-menedzsment részterületei és a termelésmenedzsment feladatcsoportjai közötti
kapcsolatokat és a kapcsolatok szorosságát a 9.
ábra (Lásd a 52. o.) érzékelteti.
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a fejlesztésben is van szerepe és lehetősége.
A másik lényeges, szoros kapcsolatot a
kétféle tevékenység tervezése jelentheti. Ez
konkrétan a tervezett megelőző műveletek
időigényének, illetve a váratlan hibaelhárítások
karbantartási rendszer sajátosságaiból fakadó
jellemzőinek figyelembevétele a termeléstervezés részéről.
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9.ábra. A karbantartási rendszerelemei

3.2. Optimális karbantartási stratégia
és karbantartási rendszer kiválasztása
3.2.1. Karbantartási
stratégiák modellezési lehetősége
A karbantartási stratégiák kiválasztásához, értékeléséhez valószínűségi eloszlásokra alapozott
matematikai modelleket lehet alkalmazni. A
modellek sajátosságaiból eredően ezek gyakorlati alkalmazása korlátozott, és számos üzemi
követelménynek megfelelően úgy kellene optimális megoldást szolgáltatniuk, hogy sokszor
az alapadatok (például: költségek) sem kellően
megalapozottak.
Üzemi feltételként általában szereplő tényezők:
- a megkívánt megbízhatóság (rendelkezésre állás)
- költségvetési (karbantartási költség) korlát,
- üzemzavar miatti veszteség mértéke.
Egy modellvizsgálat során [5] párhuzamos és soros (összesen négy) gépegységből álló gyártósor
52

esetében háromféle kiinduló feltétellel meghatározott karbantartási modelleket (összesen 16
féle karbantartási ciklussal) elemeztek:
a) A megbízhatóság előírt szintjéhez minimális
karbantartási költség tartozzon. A karbantartási költség az üzemidővel egyenesen, az
átlagos hibamentes működési idővel pedig
fordítottan arányos.
b) A lehető legnagyobb megbízhatóság elérése rögzített költségvetési korlátokkal. Csak
a rögzített ráfordítások összegéig lehet karbantartási intézkedéseket végezni. A megbízhatóság növeléséhez kisebb, a költségminimumhoz nagyobb karbantartási ciklusok
tartoznak.
c) A karbantartási költség és a termeléskiesés
miatti veszteség összegének minimuma a
teljes élettartamra.
Az a) modell esetében 95 %-os kívánt minimális
megbízhatósági értékhez a költségminimumot
(77 888 USD) és az ennek megfelelő gépegyséECONOMICA 2011/12
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genkénti eltérő karbantartási intervallumokat
határoztak meg. Az érzékenységvizsgálat pedig
azt eredményezte, hogy a megbízhatóság növekedése a rendszer egészére a karbantartási
költségek erőteljes, 95 % felett drasztikus növekedésével jár (10. ábra).
A b) modellváltozat a rögzített karbantartási költséggel elérhető maximális rendelkezésre állást célozza. Az előző modellben kapott
karbantartási költségnél kisebb (60 000 USD)
előírt költségkeret betartása mellett az eredő
megbízhatósági mutató éppen csak 90 % feletti
lett, amelynek 5 %-os növelése 50 %-os költségtöbblettel érhető el. A karbantartási intervallumok jelentősen (gépegységenként 20-35
%-kal) megnövekedtek.
A c) modell szerint vizsgált stratégiák közül
a legkedvezőbb karbantartási költségigényű
változat (75 647 USD) esetén 500 USD/óra fajlagos veszteséggel kalkulált, összesen 123 333
USD/év kiesési veszteség adódott viszonylag
kicsi karbantartási ciklusokkal. Az érzékenységvizsgálat szerint a fajlagos veszteség értékének
növekedésével, például 800 USD/óra értéknél
13,5 %-kal nő az összes költség.
Karbantartási stratégiákkal kapcsolatos
modellvizsgálatokat rugalmas gyártórendszerek termelékenységével kapcsolatban is
végeztek [6]. A megállapítások szerint a rugalmas gyártócellák a teljes időalap 70-80
%-ban termelnek, ezzel azonos terhelési szintet feltételezve négyszer gyorsabban használódnak el, mint a mindössze 20 %-ban termelő hagyományos gépek. A karbantartás tehát
a rendelkezésre állás növelésével javíthatja a
termelékenységet.
A szimulációs modell jellemzői:
- egyik modellben nincsenek megelőző karbantartási műveletek, a többiben igen;
- az üzemelési idő növekedésével az egyes alkatrészek meghibásodási valószínűsége nő;
- várható eredménye annak meghatározása,
hogy az egyes karbantartási változatok miECONOMICA 2011/12

lyen mértékben csökkentik a hibák bekövetkezésének kockázatait.
A modellvizsgálat során egy alapváltozatot
és öt karbantartási stratégiát különböztettek
meg:
- alapváltozat: FRC – a teljesen megbízható,
azaz semmilyen karbantartási beavatkozást
nem igénylő ideális eset;
- eseti (korrekciós) karbantartás: CMP – a hiba
(termelésleállás) bekövetkezésekor avatkoznak be (jellemző: két hiba közti átlagos
üzemidő - MTBF);
- üzemszünet idején (például: műszakok végén) egyszerre végzett megelőző intézkedések: BBP – a szükséges alkatrészcserék, stb.
végrehajtása mellett is előfordulnak nem
tervezett beavatkozások;
- tervezett üzemeltetési időtől függő intézkedések: ABP – a tervezett használati idő a
tényleges (de tervezett) elhasználódásához
igazodik, nem szokásos, a termelés által determinált (például a műszak végétől függő)
ciklusokkal;
- lehetőségektől függő stratégia: OTP – a géphiba miatti üzemszünetben a gyártócellán az
esedékes megelőző beavatkozásokat is elvégzik, így a hibák bekövetkezéstől függően
az EHT egy része kihasználatlan marad;
- időbeli feltételektől függő beavatkozások:
COP – ekkor is a hiba miatti gépálláshoz rendelik az esedékes karbantartási műveleteket,
de ezek csak előre meghatározott feltételek
szerint vehetők számba (pl.: a műszak végéhez mérten a műszakidő negyedénél kisebb
időtartamon belül indított hibaelhárítás esetén a megelőző karbantartásokat is elvégzik).
Egy konkrét szimulációs vizsgálat körülményei:
- a rugalmas gyártócellában két esztergagép,
egy marógép és egy köszörűgép van, automatikus anyagmozgatás a gépek között,
adott útvonal-távolságokkal;
- háromféle munkadarab készül különböző
műveleti sorrendben;
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- a mozgatás rakodólapokon történik, amelyeken a munkadarabokból 2-4 db helyezhető el;
- a szimuláció 20 munkanapra (1 hónapra) vonatkozik (96 000 perc munkaidőre);
- a karbantartási beavatkozások időszakaszai
500 perces lépésekben változtak egy műszak (500 perc) és nyolc műszak között (4000
perc) között;
- a gyártócella minden gépére a tervezett átlagos javítási idő 100 perc 10 perc szórással, ha
hibajavító műveletekkel együtt végzik, akkor
csak 15 perc szükséges.
A vizsgálat a karbantartási stratégiák hatásának
megállapítását célozta a gyártócella termelékenységére (kibocsátására). A két hiba közötti
átlagos időtartam (MTBF) alakulásától függ,
hogy a gyártócella kapacitása milyen mértékben használható ki az összehasonlított karbantartási stratégiák alkalmazása esetén. A legkedvezőbb eredményt az OTP jelű adja, aztán
az ABP, COP, BBP és végül a CMP következik. A
stratégiák közti eltérés növekvő MTBF esetén
csökken.
A további szimulációs vizsgálatok is lényegében ezt a sorrendet, így az OTP jelű stratégia
megfelelőségét igazolják, a legkedvezőtlenebb
megoldás a CMP jelű:
- változtatták a javítás időigényét (40÷120
perc) és szórását (4÷12 perc);
- rögzített feltételek mellett a gépcsoport gépein a hibabekövetkezés kockázata ugyanezt
a sorrendet adta;
- a két hiba közti átlagos működési időkre (MTBF)
öt kategóriát megállapítva az MTBF szinteknek
a gyártócella kibocsátására való hatása terén is
az OTP jelű srtatégia a legjobb.
3.2.3 Rugalmas karbantartás
stratégiai-taktikai tervezés (rendszer)
Egy nagyobb lélegzetű munka [7] az üzemfenntartási stratégiák és taktikák optimalizálását célozta. A kiindulást jelentette, hogy az
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1990-es évek közepe táján a német ipar éves
fenntartási kiadásai mintegy 270 milliárd márkát tettek ki, amelyben a gépállások okozta
veszteségeket – ezek esetenként a fenntartási
költségek négyszeresét is elérhetik – nem is
tartalmazzák. Ezt a fenntartási teljesítményt
Németországban a teljes munkáslétszám 11
%-át elérő fenntartási létszám produkálta.
Elméletileg a fenntartásnak a gépek, berendezések elhasználódásához kell igazodnia,
amely az állapot megismerését feltételezi.
Ezzel szemben főként idő- és nem állapotfüggő a fenntartás. Az elhasználódás jellegét az
elhasználódási tartalék (EHT) időbeli változása mutatja. A klasszikus 1974-es DIN 31051
karbantartási szabvány és annak európai
szabványként történt átvétele (EN-NIN-1) az
EHT megőrzésével, értékének megállapításával, helyreállításával kapcsolatos fenntartási
intézkedéseket ápolás-gondozás (Wartung),
ellenőrzés (Inspektion), javítás-helyreállítás
(Instandsetzung) fogalmakkal jelöli.
A hivatkozott munka [7] úgy véli, hogy az
állapotfüggő fenntartás biztosíthat olyan rugalmasságot (a termeléshez való alkalmazkodás képességét), amely a termelőrendszer
hatékony működéséhez szükséges. E szerint a
fenntartási stratégiák modellezéséhez két intézkedés (ellenőrzés és javítás), valamint az intézkedések kezdeményezésének két kritériuma
(idő és állapot), vagyis összesen négy tényező
szükséges. Az állapot kezelésére az EHT ismert
lefutásához igazodó állapotosztályok (az EHT
diszkrét értékeinek tartományai) alkalmazását
javasolja.
A fenntartási stratégia általánosan:
R = {S; L(M)},
(2)
ahol az S állapotosztály és L(M) ellenőrzési intervallum értelmezhető a 2. táblázat (Lásd a
55. o.) szerint fenntartási stratégiák szerint.
Látható, hogy a meghibásodástól függő stratégiát az állapotfüggő stratégiákhoz sorolták,
mint annak speciális esetét.
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2. táblázat. Fenntartási stratégiák modellezése [7]
STRATÉGIÁK MEGNEVEZÉSE
IDŐFÜGGŐ STRATÉGIA
R = {S;-∞}
ÁLLAPOTFÜGGŐ STRATÉGIA
MEGHIBÁSODÁSTÓL FÜGGŐ
R = {S; ∞}
VEGYES
R = {S; L(M)}
ÁLLAPOTORIENTÁLT
R = {S; L(M)}

S ÉRTELMEZÉSE (JAVÍTÁS-HELYREÁLLÍTÁS)
S – MEGSZABOTT IDŐKÖZ A FELÚJÍTÁSRA
S – MEGHIBÁSODOTT ÁLLAPOT

L(M) ÉRTELMEZÉSE
(ELLENŐRZÉS)
NINCS ELLENŐRZÉS TERVEZETTEN,
VAGYIS L(M) = ∞
NINCS ELLENŐRZÉS TERVEZETTEN, VAGYIS L(M) = ∞

S – ÁLLAPOTOSZTÁLY, AMELYBEN
JAVÍTÁST KELL VÉGEZNI
S – ÁLLAPOTOSZTÁLY, AMELYBEN
JAVÍTÁST KELL VÉGEZNI

L(M) ELLENŐRZÉSI IDŐKÖZ
L(M) = CONST.
L(M) – AZ ÁLLAPOTOSZTÁLYON BELÜL
MEGENGEDETT LEGHOSSZABB ELLENŐRZÉSŰ INTERVALLUM

A fenntartási stratégiát megvalósító intézkedéseket a taktikai tervezés során dolgozzák ki.
A több változat közül az a taktika az optimális,
amellyel a legkedvezőbb eredmény érhető el
minimális költség mellett.
A szükséges lépésekből álló fenntartási stratégiai és taktikai tervezés (német rövidítéssel:
IHSTRAT) rendszere szoros kapcsolatban van a
termeléssel, hiszen a rendszer a termelési folyamat vizsgálatát igényli. Ilyen kérdések tanulmányozása szükséges az egyes gépek és gépsorok tekintetében is:
- Az adott gép hol helyezkedik el a termelési
folyamatban, és szűk keresztmetszetet jelent-e?
- Az adott gép kiesése milyen hatással van a
folyamatra?
- Milyen költségkihatások vannak (leállítás, újraindítás, helyreállítás)?
- Mekkora az adott gép átlagos terhelése?
- Mikor végezhető el célszerűen a fenntartási
beavatkozás?
- Mekkora a géptől elvárt rendelkezésre állás
mértéke?
A taktikai tervezés alapját az ellenőrzés és
a helyreállítás időadatai adják. Szükség van a
fenntartási költségek ismeretére karbantartási
intézkedésenként, de emellett az állásidők költségeire is. Utóbbit szükség esetén becsléssel is
meg lehet állapítani.
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Mivel egy fenntartási objektum állapota folyamatosan változik, ennek megfelelően változik a fenntartási igénye és az emiatt felmerülő
költsége is, vagyis a költségek a gép élettartama
alatt nem állandóak. Ezért teljesen félrevezető
lenne, ha a teljes fenntartási ciklusnak csak egy
szakaszát vennénk figyelembe. Másrészt az állapotfüggő rendszerben az ellenőrzési és javítási költségek nem az időtől (mint az időorientált
rendszerben), hanem a fenntartási intézkedésektől függnek, vagyis állapotosztályonként különbözőek. A helyreállítási költségek a leállási
költségeket is tartalmazzák minden következményköltséggel együtt.
Az állapotosztályok számát az elhasználódási
folyamat ismerete, a szükséges adatok megléte
vagy hiánya befolyásolhatja:
- ha kevés állapotosztály (N=2÷3) képezhető
csak, a meghibásodásfüggő stratégia jelenti
az optimumot (normál, illetve meghibásodott állapot megkülönböztetése);
- ha N=8 állapotosztály lehetséges, nyilvánvalóvá válik az állapotorientált stratégia előnye
és mód van a taktikai változatok tervezésére,
a legkedvezőbb változat meghatározására.
Egy kiválasztott objektum példáján szimulációs
vizsgálatot végeztek, pénzegységben, illetve
időegységben számoltak:
- költségadatok alapján az ápolási, ellenőrzési
és felújítási kiadások aránya: 1:1:10;
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10. ábra. Állapotosztályok karbantartási költségei [7]
- egy ellenőrzés költsége 10
pénzegység;
- termeléskiesés
jelentős
károkkal jár: 3000 pénzegység;
- ellenőrzés időtartama 0 (elhanyagolható);
- felújítás időtartama: 0,01
időegység.
A különböző állapotosztályokhoz tartozó fenntartási költségek alakulását a 10. ábra
mutatja.
tott berendezésre vonatkozó modellszámítás
Látható, hogy N=5 állapotosztály fölött a alapján – alkalmas:
csökkenés már nem jelentős, általában is cél- - az állapotfüggő stratégia alkalmazása előszerű az állapotosztályok számát N=5÷8 között
nyösségének mérésére;
megállapítani.
- a felújítási és kiesési, illetve ellenőrzési költA fenntartási intézkedések hatását a stratéségek arányától függően az egyes állapotoszgia és a taktika kiválasztására a következő tábtályokban alkalmazható maximális ellenőrlázatok mutatják (3. és 4. táblázat).
zési ciklusidővel jellemzett optimális taktika
A stratégia és az azt megvalósító taktika legkedmeghatározására,
vezőbb kialakítására vázolt módszer – a válasz- - a termelés szempontjainak figyelembevéte3. táblázat. A kiesési költségek alakulása
FELÚJÍTÁSI ÉS KIESÉSI
KÖLTSÉGEK ARÁNYA
100:300
100:1000
100:500

FENNTARTÁSI TAKTIKA
S L1, L2, L3, L4, L5, L6
7 6 5 4 3 2 1
7 7 6 4 3 2 1
7 8 7 5 3 2 1

100:200 ALATT

7

∞

ÁTLAGOS FENNTARTÁSI KÖLTSÉG FENNTARTÁSI STRATÉGIA
(PÉNZEGYSÉG/IDŐEGYSÉG)
26684
22447
21228

ÁLLAPOTORIENTÁLT

12228

MEGHIBÁSODÁS-FÜGGŐ

4. táblázat. Az ellenőrzési költségek alakulása
FELÚJÍTÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI KÖLTSÉGEK
ARÁNYA
100:1,0
100:5,0
100:10
100:20
100:30

7
7
7
6
6

100:35 FELETT

7
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FENNTARTÁSI TAKTIKA
S L1, L2, L3, L4, L5, L6
6
6
6
7
7

5
5
5
5
6

4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
∞

2 1
2 1
2 1
2
2

ÁTLAGOS FENNTARTÁSI KÖLTSÉG
(PÉNZEGYSÉG/IDŐEGYSÉG)
23740
25047
26682
29928
32198
32200

FENNTARTÁSI
STRATÉGIA

ÁLLAPOTORIENTÁLT

MEGHIBÁSODÁSFÜGGŐ
ECONOMICA 2011/12

Műszaki-és agrártudományok

lére, elsősorban a kiesésekkel járó költségek
(veszteségek) üzemfenntartási költségek közötti figyelembevételével.
3.3. Összefüggések
a költségmenedzsment területén
Reális menedzsment döntéshez a berendezések teljes élettartamára eső úgynevezett
életciklusköltségek számbavétele ad reális alapot.
Az életciklusköltségek három időszakhoz kötődően merülhetnek fel [8]:
- beszerzési szakasz:például: tervezési, beruházási, technológiai szerelési költségek –
ezek az élettartam alatt változatlan (egyszeri)
költségek;
- üzemeltetési szakasz: üzemeltetési költségek, pl.: energiafelhasználás, üzemeltetés
személyi költségei, termelési okokból fellépő
veszteségek; üzemfenntartási költségek, például: fenntartási intézkedések, a fenntartás
működtetésének költségei, karbantartási
okokból fellépő veszteségek – ezek az élettartam függvényében változó (egyszerűsítve
arányos) költségek;
- selejtezési szakasz: például üzemen kívül helyezés, szétszerelés, hasznosítás, hulladékkezelés, ártalmatlanítás költségei –ezek is egyszeri költségek.
3.3.1. Egyszerű modell a karbantartási
stratégiák (rendszerek) közötti választásra
A termelési szempontok – a váratlan hibák miatti állásidő költségkihatásait – is figyelembevevő kéttényezős modell alapján dönthetünk
arról, hogy az 1-es vagy a 2-es jelű (indexű) karbantartási stratégiát, illetve az ezt megvalósító
karbantartási rendszert alkalmazzuk.
A két tényező:
K – a karbantartási rendszer éves átlagos
„közvetlen” költsége (a karbantartás összes
működési költsége [Ft/év])
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V – a karbantartási rendszer alkalmazása
esetén a váratlan hibákból eredő állásidőre
jutó elmaradt haszon és veszteség összege
[Ft/év]
Ezeket a tényezőket célszerű hosszabb (legalább egy karbantartási ciklust magában foglaló) időszak adataiból képezni mindkét karbantartási stratégiára (rendszerre) vonatkozóan.
Tekintsük a

g=

K1 +V1
K 2 +V2

(3)

összefüggést.
Ha g>1, akkor a 2-es jelű stratégia (rendszer)
alkalmazása a célszerű az 1-es stratégiával
szemben.
3.3.2. A kockázattal bővített
gazdasági megítélés lehetősége
Különösen a folyamatos üzemű eszközök, vagy
nagy értékű gépek, berendezések esetén ajánlott az optimális gazdasági viszonyokra való törekvés.
Egy esettanulmány [9] a dortmundi EUS
áramszolgáltató vállalat fenntartási stratégiáját
elemzi. Optimálisnak tekinti azt a karbantartási
tervet, amely a termelési teljesítményt, a minőséget és a kockázatokat kiegyensúlyozottan
kezeli.
A példa a távvezeték hálózat németországi
üzemeltetési viszonyai között egy hosszú, 10
éves időszakban összeveti a karbantartás egyre
zsugorodó költségeit és a nem megfelelő karbantartás miatt a változó kockázatok alakulását.
Az elemzési adatok igazolják, hogy a karbantartási költségek csökkentése a későbbiekben a
vállalati összes költség nagyobb arányú növekedését okozhatja, egyre növekvő kockázatokkal
(pl.: áramellátásban, a cég gazdálkodásában).
A pénzben kifejezett kockázat tíz év alatt több
mint kétszeresére emelkedett.
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Sajnos általában nem az előírt megbízható- ségeket hatékonyan mérsékelje. A termelési
sághoz szükséges karbantartási költségek nagy- folyamat egészét számos egyéb veszteség is
sága a kérdés, hanem ennek a fordítottja: az terheli, ezeket a szakirodalom az OEE (overall
adott karbantartási költségekkel milyen legyen equipment eﬀectiveness) mutatóval jellemzi.
Az eszközök átfogó hatékonysági mutatója háaz optimális karbantartási program.
A különböző (a referenciaszintet jelentő évhez rom tényező szorzata:
képest mért 80 – 125%-os) költségvetési változatok gazdasági hatásait elemezték a felújításokra, OEE = rendelkezésre állás x teljesítmény-kihaszmás üzemfenntartási műveletekre, a fedezethi- nálás x minőségi ráta
ány miatti beavatkozás-mentességre, a 10 éves
Mindegyik tényező 2-2 veszteségelemből áll,
élettartamra számított jelenértékű kiadásokra
amelyek így az ismert hat nagy veszteségforrást
és az üzemzavarok fellépésének kockázataira.
Fontosabb megállapítások a jövőre vonat- jelentik (5. táblázat).
kozóan:
5. táblázat. A termelés és a karbantartás hatása a veszteségforrásokra
OEE TÉNYEZŐK

HAT NAGY VESZTESÉGFORRÁS

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS 1. ÜZEMZAVAROK MIATTI ÁLLÁSIDŐ
2. BEÁLLÍTÁSOK, ÁTÁLLÁS
TELJESÍTMÉNY-KIHASZ- 3. ÜRESJÁRAT, KISEBB ÜZEMSZÜNETEK
NÁLÁS
4. CSÖKKENTETT SEBESSÉGŰ MŰKÖDÉS
MINŐSÉGI RÁTA

5. MINŐSÉGI HIBÁK, ÚJRAGYÁRTÁS, SELEJT
6. ÚJRAINDÍTÁSI VESZTESÉGEK

- a 98 %-os költségkeretű fenntartás a következő év kockázatát lényegében nem emeli;
- a 80 %-os költségkeretű fenntartás az
üzemzavarok kockázatát 4,45-szorosára
emeli, jelenértékben a kiadások 12 %-kal
növekednek;
- ha a fenntartási költségkeret netán 25 %-kal
növekedne, a jelenértéke ugyan mintegy 9
%-kal nőne, de az üzemzavarok eredeti kockázata 42 %-ra csökkenne.
3.4. A fenntartás és
a termelési folyamat hatékonysága
A karbantartási stratégiának azt a célt kell szolgálnia, hogy a karbantartás által okozott vagy
megfelelő karbantartással elkerülhető veszte58

BEFOLYÁSOLJA
TERMELÉS
KARBANTARTÁS
+
+
+
+

+

+
+

+

A fenntartás a veszteségek egy részére lehet
hatással, legfőképpen a meghibásodások miatti
állásidő csökkentésére, esetleg a karbantartásra visszavezethető csökkent sebességű működésre és a váratlan hibaelhárítások utáni újraindítási veszteségekre. Ezekben is a termeléssel
szorosan együttműködve járhat el hatékonyan.
Egy választott gyártósor május-október közötti időszak OEE tényezőinek elemzése [10]
megmutatta, hogy a tényezők értékeinek ingadozása hatására a tényezők költséghatásainak
megoszlása is széles határok között változott.
Például: a gyártósor rendelkezésre állás miatti
veszteségaránya csak 23% (amikor a rendelkezésre állás a legjobb-90%), és ez 58%-ra nőtt
augusztusban (amikor a rendelkezésre állás
csak 84% ).
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Érdekes, hogy amíg a minőségi ráta lényegében változatlan (97-98%), addig a minőségveszteségek aránya széles határok között
(11-63%) változott, ellentétesen követve a
rendelkezésre állás miatti veszteségarányokat
(58-23%). Ez is alátámasztja a karbantartási
rendszer és folyamatai hatását a termelőrendszer rendelkezésreállására és a termékek minőségére [11].
3.5. Karbantartási munkák sorrendje
a gyártás gazdasági szempontjai alapján
A karbantartási folyamat és a termelési főfolyamat rendszerszemléletű kapcsolatán alapuló
döntés hozható a karbantartási munkák ésszerű sorrendjére. A közös tervezési alap az úgynevezett rendszermátrix, amely az erőforrások
(E) és produktumok (P) közötti összefüggéseket
(innen az E-P mátrix elnevezés), a koeﬃcienseket (a fajlagos technológiai időket) a gyártás és
az értékesítési (piaci) – együttesen realizálási
– operációs tereket, valamint célfüggvényként
a realizálási (a termékegységre jutó) fedezetet
[Ft/db] tartalmazza. A rendszermátrix adatai
részben műszaki – technológiai adatok, pedig
a vállalati rendszer gazdasági jellegű modelljének tekinthető úgynevezett. ÁKFN / ár – költség – fedezet – nyereség / struktúrán alapuló
számításokra épülnek, melyek elméletileg a
költség- és nyereségfedezeti számításokra támaszkodnak. Fedezeten az ár és a proporcionális költségek különbözetét értjük [12], amely
termékenként meghatározható.
A karbantartás-szervezés szempontjából az
E-P mátrix elemei (koeﬃciensek) egy tervezési
időszakban állandónak tekinthetők, a rendszermátrix, ezzel a kialakított gyártmányösszetétel
pedig adottságnak. Mód van arra, hogy csak a
meghatározó termékeket és erőforrásokat vegyük figyelembe.
A realizálási fedezetek mellett, adott termékösszetétel esetén elvileg megismerhető minden
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lényeges erőforrásra vagy eröforráscsoportra
(pl. homogén gépcsoportra, gyártósorra) az
előállítási fedezet [Ft/gépóra ] értéke, amely
azt mutatja, hogy az illető erőforrás működésének egy órájára mekkora fedezetképződés
jut. A karbantartás szempontjából ez úgy értelmezhető, hogy mennyi fedezetkiesést jelent az
illető gépi erőforrás kiesésének egy órája, illetve mennyi többletfedezet hozható egy többletgépórányi üzemeltetéssel.
A termelésmenedzsment által szolgáltatható adatok (fedezetek, szűk keresztmetszetek)
alkalmasak a karbantartási intézkedések (beavatkozások) sorolására, melyet a tipikus E-P
kapcsolatok (mint a termelőrendszer jellemzői)
szerint eltérően használhatók fel (11. ábra.
Lásd a 60. o.).
a) Ha a termékek gyártásához csak külön - külön
meghatározott erőforrások vehetők igénybe,
illetve több termék egy- egy gyártósoron
azonos ütemidővel készül, a karbantartási
műveletek sorrendjét a gyártott termékek
realizálási fedezetei dönthetik el.
b) Ha több termék egy-egy gyártósoron különböző ütemidővel készül, a karbantartási intézkedések sorrendjét az előállítási fedezet
[Ft/gépóra] szabhatja meg.
c) Több termék- több erőforrás kapcsolat és jól
felismerhető szűk keresztmetszet esetén a
karbantartásnak először a szűk keresztmetszetet jelentő erőforrást kell működőképessé
tennie.
d) Több termék – több erőforrás kapcsolat
esetén, ha nincsen jól felismerhető szűk keresztmetszet, akkor két megoldás kínálkozik
a karbantartási munkák sorolására:
- Ha a termékösszetétel optimalizálásához
lineáris programozást használt a termeléstervezés, akkor az úgynevezett árnyékárak (
alapsori értékek ) adják az egy óra kapacitásnövekménnyel elérhető fedezet-növekedés
számszerű értékeit.
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11. ábra. A karbantartási intézkedések sorolási kritériumai

- Ha az előző nem adott, akkor a realizálási fedezetek erőforrásokra (gépekre) történő felosztása szolgáltathat adatokat a karbantartási
munkák sorolásához. Egy adott időszakban
előállított (tervezett) termékek realizálási fedezetei [Ft/gépóra] összegét jelentő fedezettömeget [Ft/időszak] a felhasznált (tervezett)
gépórák arányában oszthatjuk fel.
e) Természetesen fentieket a sorrend végleges
megállapításánál egyéb szempontokkal is ki
kell egészíteni, ilyenek lehetnek: a hibaelhárítás várható időtartama, a karbantartási kapacitás nagysága és összetétele, a hiba jellege, stb.

4. A KARBANTARTÁS HATÁSA
A CÉG VERSENYKÉPESSÉGÉRE
A termelési folyamat hatását egy cég versenyképességére sokan vizsgálták, közülük [13]
munkájára támaszkodunk. A gondolatokat
természetesen tovább kell vinnünk, hiszen a
karbantartás versenyképességre való hatását
kívánjuk vázolni.
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A versenyképesség a fogyasztó által, egy
adott terméknek a szóba jöhető más termékekkel való összehasonlítása alapján érzékelt
előnye (vagy éppen hátránya). A versenyképesség négy meghatározó eleme: a működés hatékonysága; a termék/szolgáltatás minősége; az
innovációs képesség; a fogyasztóközpontúság.
A versenyképesség a cég egésze teljesítményének eredménye. Minden vállalati tevékenység – természetesen eltérő mértékben – hat
a versenyképesség alakulására. A termelési
folyamattal közvetlenül kapcsolatban lévő
elemei: alacsony ár; magas minőség; gyors és
biztonságos kiszolgálás; fogyasztói igényeknek
megfelelő termék; széles termék/ szolgáltatás
választék.
A termelési (transzformációs) folyamat
versenyképességre gyakorolt hatását hat tényezővel lehet jellemezni. Megvizsgálandó,
hogy e tényezők esetében a termelés, illetve a
fenntartás melyik folyamatjellemzőre és ezáltal
melyik versenyképességi elemre hat. Megállapítható, hogy a karbantartás-menedzsment
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Műszaki-és agrártudományok

által befolyásolható hagyományos karbantartási jellemzők javulása, egyben a termelési folyamat, ezáltal az egész cég (termelőrendszer)
versenyképességi mutatóit kedvezően befolyásolja. Így különösen a megfelelő (például: kellően rugalmas) karbantartási stratégia és –rendszer kidolgozása és működtetése (beleértve a
karbantartási folyamatok illesztését a vállalati
folyamatrendszerbe), a termelőeszközök rendelkezésre állásának, megbízhatóságának, gépképességi mutatójának megkívánt szintje elérése, a karbantartási és kiesési költségek együttes
minimalizálása, valamint hozzájárulás a termelőeszközök teljesítőképességének növeléséhez
(pl. a szűk keresztmetszetek feloldásával, a karbantarthatóság fokozásával) hatékony karbantartási eszközt jelent.
A termelési folyamatra és a versenyképességre való hatás tekintetében is az egyik legfontosabb karbantartási eredménymutató a gépek,
berendezések rendelkezésre állásának mértéke.
Ez más megközelítésből is elsődlegesen fontos.
A Fraunhofer Intézet 2004-ben 49 nagy német
iparvállalatnál felmérést végzett. A megkérdezettek 90 %-a a legfontosabb három cél közé a
termelékenység növelését sorolta, amelyet többek között, de első helyen a rendelkezésreállás
növelésével tartottak elérhetőnek. Ugyanakkor
a rendelkezésreállás megítélése nem volt egyértelmű. Miközben a vállalatoknál a gépek átlagos
rendelkezésreállása 90 % körüli volt,

- a 90-95 % közötti rendelkezésreállású gépekkel üzemelő vállalatok ezzel az értékkel alig,
vagy egyáltalán nem voltak elégedettek;
- a 80 %-nál kisebb rendelkezésreállású gépeket használó vállalatok 20 %-ánál ez semmiféle gondot nem jelentett;
- valamennyi 90-95 % közötti rendelkezésre
álló gépparkkal rendelkező vállalat a tíz
legeredményesebb vállalat körébe tartozott [14].
5. ÖSSZEFOGLALÓ KÖVETKEZTETÉSEK
A cikk azt be kívánta bemutatni és az idézett
vizsgálatokkal is igazolni, hogy:
- a karbantartás a termelés nélkülözhetetlen
feltételi folyamata;
- a termelés és a karbantartás kapcsolata
rendszerszemléletben kezelendő;
- karbantartási eszközökkel (pl.: a karbantartási stratégia és rendszer célszerű megválasztásával, a karbantartásra visszavezethető kiesések csökkentésével) a termelőberendezések
termelékenysége, kapacitáskihasználása növelhető;
- egy-egy jellemző adat (pl.: a rendelkezésre állás mértéke) megítélése ugyan eltérő,
de aligha kétséges, hogy az együttműködő
termelés és fenntartás a vállalat sikerességét, a termelés hatékonyságát kedvezően
befolyásolja.
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„Víz az életért” (ENSZ -2005-2015)

ELŐSZÓ. Vészjósló előrejelzésekről olvashatunk a közeljövőt elemző hírek között a világhálón és a szakfolyóiratokban egyaránt:
közel egymilliárd ember nem jut egészséges
ivóvízhez, s kétmilliárdnak a lakóhelyén nincs
szennyvíztisztítás… A világ fejlett részében
viszont egy újszülött 30-50-szer több vizet
használ, mint a Szaharától délre fekvő országokban. Két évtizeden belül az emberiség kétharmadát fenyegetik majd ezek a problémák!
Joggal mondhatjuk: vízválsággal léptünk a
21. századba. Ezeknek a súlyos gondoknak
az orvoslásra a kilencvenes években (Dublin
–Johannesburg – Rio de Janeiro útvonalon)
kezdett kibontakozni az integrált vízgazdálkodást szorgalmazó nemzetközi vízmozgalom,
amely az ENSZ Közgyűlésén hozott határozattal tetőzött.
A „Tisza fővárosában”, Szolnokon megjelenő Economica a következő oldalakon kilép
megszokott „medréből”, hogy az ENSZ Közgyűlése „Víz az életért (2005-2015)” cselekvési programja szellemében kivételes helyet
adjon az elmúlt évtized árvizei – például a
Tisza-völgyi árvizek – által is felértékelődött
vízmérnöki tudománynak, valamint a környezettudománynak. A Tisza mentén élők az

elmúlt évtizedek során ugyanis nemcsak az
árvizek, de az országhatárokon átnyúló, folyókon keresztül érkező környezeti katasztrófák
következményeit is megtapasztalhatták.
E számunk összhangban van főiskolánk
modernizációs törekvéseivel, amelyek a tradicionális szakok mellett, újabb, jellagadó
vonulata lehet a jövőben a műszaki- és természettudományok előtérbe helyezése, e
képzési területek feltételeinek javítása.
A környezettudományt mostani számunkban két tanulmány is fémjelzi: az egyik a Tiszató jellegzetes makrovegetációja kutatásának
eredményeiről szól, míg a Vendégfejezetben
a Pannon Egyetem Limnológia Tanszék kutatócsoportja folyóiratunkat tisztelte meg az
éppen egy éve történt Vörösiszap katasztrófa
hatásaival foglakozó összefoglaló tanulmányának első magyarországi közlésével.
A most közreadott tanulmányok is azt mutatják: folyóiratunk – a gazdálkodási irányt
szem előtt tartva – nemcsak az interdiszciplináris, új tudományterületek irányában nyitott, hanem közreműködik a társtudományok
népszerűsítésében és az intézményközi kapcsolatok fejlesztésében is.
(A szerk.)

Nagy István

A „Vízöntő” évtizede a Tisza-völgyben
Nagy, István: The Decade of Aquarius in the Tisza Valley
There were many years without any major floods in the life of the River Tisza between 1982 -1997.
The years in the decade after 1997 were diﬀerent. Devastating floods with record altitudes were
observed. Such a large increase in the water level was unprecedented during this time, even
during the construction of flood protection embankments. The previously constructed works
were unsuitable for the safe draining oﬀ of floodwater. The previously high flood protection
security level decreased a lot and reached an extremely low level all over Europe. We have to
plan flood protection for a long term. Before planning we have to find out the reasons for floods
and we have to discover what we can expect in the future.
Key words: flood protection, the water conveyance capacity of the flood way, the land use of
the flood way, sedimentation.
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Áttekintés. A Tisza életében az 1982-97 közötti
évek békésen, nagyobb árvizek nélkül teltek el.
Az 1997 utáni évtizedben viszont egymást érték
a rendkívüli, újabb és újabb rekord magasságokon lefolyó és sokszor pusztító árvizek. Ilyen
nagymértékű árvízszint emelkedésre ennyi idő
alatt nem volt példa, még az árvízvédelmi töltések kiépítésének időszakában sem. A korábban
kiépített művek alkalmatlanok voltak az árvizek
biztonságos levezetésére. A korábbi kedvező
árvízvédelmi biztonság a minimálisra, a védett
értékekhez viszonyítva Európában példanélküli
alacsony szintre csökkent. Az árvízvédelmi biztonságot hosszú távra, kedvező szintre emelő
beavatkozások megtervezése előtt ismernünk
kell, hogy mik okozták az árvízszintek emelkedését és mi várható a jövőben?
Az Alföld, a Tisza és mellékfolyóinak életében
az 1998 őszén kezdődött évtizedet a rendkívüli
vízgazdálkodási események sokasága jellemezte. Sorra dőltek meg az árvízi rekordok és utoljára az 1940-es években előfordult nagyságú
belvíz elöntések alakultak ki. Eddig nem tapasztalt volumenű árvízi védekezésekre került sor,
mégis több töltésszakadás következett be jelentős károkkal a Tiszán és egyes mellékfolyóin.
Tanulmányomban a tiszai árvízi helyzettel
foglalkozom (amelyben, természetesen nem
kerülhető el a teljes vízgyűjtőjére való kitekintés sem).
Kulcsszavak: Árvízvédelmi biztonság, nagyvízi
meder vízszállító képessége, hullámtér használat, hordalék lerakódás.

FONTOSABB ÁRVÍZI
ESEMÉNYEK A TISZÁN 1998-TÓL
- 1998. novemberében Kárpátalján töltésszakadások történtek a Tiszán és mellékfolyóin,
hatalmas károkkal. Tiszabecs alatt a bal parti
Tisza töltésen a vízátfolyást sikerül elzárni
ezzel hazai területen a töltésszakadást elkerülni.
- 1999. tavaszán kritikus árvízi helyzet jött létre a Bodrogon és a Tisza Tokaj - Mindszent
közötti szakaszán. Egyes vízmércéknél a folyó
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a korábbinál 70 cm-rel magasabban tetőzik.
(1999 nyarán rendkívüli csapadékok és vízállások a Zagyva-Tarna és a Laskó patak vízgyűjtőjén, jelentős károkkal.)
- 2000 tavaszán előbb kritikus árvízi helyzet a
Zagyva-Tarna folyókon alakult ki, amit azonnal követ a Bodrog és a Tisza, Tokaj - országhatár közötti, helyenként újabb 70 cm-es
árvízszint növekedést okozó árhulláma. A
kialakult helyzetet jól jellemzi, hogy a KözépTiszán 155 km-en kellett egy hét alatt a töltéseket és az úgynevezett „magas partokat”
emelni. A meglévő és a magasított védvonalak koronaszintje és a tetőző vízállás közötti
különbség 298 km-en volt 20 cm-nél kisebb!
- 2001 tavaszán gátszakadások voltak Kárpátalján a Tiszán és mellékfolyóin. Hazai területen vízátfolyások a Batár bal parti töltésein,
töltésszakadás a Túron és két helyen Tarpa
fölött a Tisza jobb partján. (Az ukrán és a magyar területeken jelentős károk keletkeztek.)
- 2006 tavaszán újra rekord szintű árvíz alakult
ki a Tiszán Martfűtől délre, valamint a Hármas-Körös Kunszentmárton alatti szakaszán.
A töltésszakadást ismét csak rendkívüli védekezéssel sikerült megelőzni. (2010 nyarán a
Sajón és a Hernádon alakult ki rekord vízszintű árhullám töltés szakadásokkal, ami a Tisza
kis árhullámával egyesülve a Sajó torok és
Szolnok között alakított ki ismét kritikus vízszintet. Taskonynál a Tisza vízszintje az előírt töltéskorona szintje alatt 40 cm-rel volt,
amikor megnyitásra került a Tiszaroﬃ árvízi
tározó, ezzel sikerült megelőzni a további vízszintemelkedést és a még súlyosabb helyzet
kialakulását.)
Az előzőekben leírtakat számokban kifejezve a
következő két (1-2. sz.) táblázat (Lásd a 65. o.)
mutatja be.
Az ismertetett adatokhoz szükséges megjegyezni, hogy 1998-ban és 2001-ben az ukrán és
magyar területen bekövetkezett gátszakadások
nélkül a Felső-Tisza vízmércéin a számítások
szerint 50-150 cm-rel magasabb vízállások is
kialakulhattak volna, persze megfelelő töltés
magasság esetén. Nem véletlen, hogy a Kárpátalján 1998 után elkezdett töltés magasítás heECONOMICA 2011/12
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1. táblázat. Jelentősebb árhullámok a Tiszán 1998 után

2. táblázat. Árvízszintek növekedése a Tiszán 1998 - 2008 között

lyenként eléri a 300 cm-t is, jellemzően 200 cm
körüli értéket. A Kárpátalján a Tisza fejlesztett
jobb parti töltése 180-200 cm-el magasabb a
hazai oldalon lévő töltés előírt magasságánál!
Korábbi nagy Felső-Tiszai árvizek esetén,
Kárpátalján mindig voltak töltésszakadások, jövőben ezek árvízszint csökkentő hatásával nem
ECONOMICA 2011/12

számolhatunk. Sőt, az itt végrehajtott árvízvédelmi fejlesztések következtében az árhullámok
gyorsabban, nagyobb csúcs vízhozammal, magasabb szinten és több hordalékkal érkeznek a
határ szelvénybe. Az 1. számú kép (Lásd a 66. o.)
alján Várinál a 2001 évi ideiglenes védvonal, mögötte az elkészült új árvízvédelmi töltés látható.
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A táblázatokban ismertetett
1. kép. Töltésmagasítás a Borzsán, Várinál 2001 után
árhullámok közös jellemzője,
hogy:
- a Tisza és mellékfolyói árvízvédelmi töltései a jelenlegi
kiépítés mellett alkalmatlanok voltak az árhullámok
biztonságos levezetésére, jelentős védekezések ellenére
sem sikerült minden esetben
elkerülni a töltésszakadást,
- egyik árhullám elleni védekezést sem nehezítette
erős szél, hullámverés, ami
a korábbi tiszai védekezések
gyakori jellemzője és jelentős veszélynövelő tényezője volt,
előírás szerepét tölti be. A folyók árvízi helyzeté- az árvízvédelmi rendszerben korábban meg- ről szóló értékelések, statisztikák az árvízvédelmi
lévő biztonsági tartalékok lenullázódtak, biztonság kérdésével nem foglalkoznak, elsővagy minimális értékre csökkentek,
sorban azt vizsgálják, hogy az előíráshoz képest
- a Tisza szabályozás megkezdése óta ilyen milyen arányban vannak kiépítve a töltések. (A
rövid idő alatt ilyen nagymértékű árvízszint Tiszán jelenleg mintegy 60%-ban.)
emelkedésre még nem volt példa.
(1976-ban erről az előírásról azt állították,
A fentiek miatt a Tisza mentén új helyzet állt hogy az a százévenként egyszer előforduló vízelő, amely értékelése során választ kell adnunk állásnak felel meg. Ez az akkori adatok szerint
többek között a következő kérdésekre:
sem volt minden folyóra érvényes, ma már
- Milyen az árvízvédelmi biztonság a Tisza pedig szinte alig található olyan folyószelvény,
ahol az még fennállna. A Közép-Tiszára 1976mentén?
- Miért emelkednek az árvízszintek, milyen ban meghatározott száz évenként előálló vízokok, milyen mértékben játszanak ebben szint ma már négy-ötévenkénti gyakoriságúnak
felel meg. (Például a Kisköre-alsó vízmércénél a
szerepet?
- Hogyan változik a jövőben az árvízvédelmi Tisza az elmúlt 12 évben négyszer haladta azt
meg. 1999-ben 47 cm-el, 2000-ben-el 99 cm-el,
biztonság, mi a teendő?
2006-ban 50 cm-el és 2010-ben 60 cm-el (ekkor
úgy, hogy a tiszaroﬃ árvízi tározó megnyitásra
AZ ÁRVÍZVÉDELMI BIZTONSÁG
JELENLEGI HELYZETE A TISZA VÉDETT ÁRTEREIN került). Ebben a szelvényben a töltéskorona
előírt magassága 100 cm-el nagyobb a MÁSZMagyarországon jelenleg nincs árvízi biztonsági nál. A töltéskoronák kiépítési szintje többségéelőírás, valószínű ennek a következménye, hogy ben az 1934-es, illetve az 1956 előtti előírást
annak rendszeres ellenőrzése elmarad. Az 1976- és az akkori állapotot veszi alapul, amely azóta
ban kiadott és kisebb módosításokkal jelenleg lényegesen megváltozott, így hamis képzetet
is érvényes, a folyók mértékadó árvízszintjeiről eredményez. (Csak megjegyzésként: a holland
(rövidítve: MÁSZ) szóló rendelet csak a tervezési előírás szerint az árvizekkel veszélyeztetett fo66
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lyók töltéseit az 1250 évenként visszatérő árvizekre – és nem vízszintekre - kell méretezni).
1976 előtt az árvízvédelmi biztonságot - többek között - a töltéskorona és a korábban előforduló legnagyobb árvízszint közötti különbséggel jellemezték. 1976 óta ilyen felmérés
a Tiszáról nem készült, csak az egyes védelmi
szakaszokról. A töltéskorona és a legnagyobb
árvízszint töltésszakadások és a műszaki beavatkozások hatásával korrigált (megnövelt)
értéke közötti kívánatos különbséget 1852-től
1934-ig 70 cm-ről fokozatosan 100-150 cm-re
emelték, és mellé rendelték a minimális töltésszelvény méretet. Ez az érték a Tiszán 1956-ban
átlagában 100-120 cm között volt, de 70 cm-t
szinte mindenütt elérte. Ma átlagosan 40 cmnél kevesebb és több száz kilométeren kevesebb, mint 20 cm!
A Tiszán az elmúlt száz évben a töltéskorona és a legnagyobb vízszint közötti különbség
még soha nem volt ilyen alacsony értékű, mint
napjainkban.
Hazánkban 1960-as évekig nagy gondot
fordítottak a nagyvízi meder (hullámtér) állapotára, az árvizek szabad levonulásának biztosítására. 1960-tól elkezdődött a hullámterekben a fásítás, a nyári gátak, illetve az üdülők
építése, a korábbi szántóföldi és legelő gazdálkodás felhagyása. Mindezek jelentősen hozzájárultak az árvízszintek gyors emelkedéséhez
és a hordalék fokozott kiülepedéséhez. Úgy is
lehet fogalmazni, hogy a kialakult viszonyok
miatt hazánk lemondott a nagyvízi meder
vízvezető képességének fenntartásáról, csak
a töltések előírás szerinti kiépítésére fektette
a hangsúlyt. A kisebb folyók esetében árvízi
vésztározók építésére is sor került. Egyes szakemberek azt hangoztatták, hogy nem érdemes
a hullámtérrel foglalkozni, hisz’ ott az árvízi
hozamnak csak 20 százaléka folyik le. A szakvezetés és a szaktudomány nem foglalkozott
súlyának megfelelően az árvizek gyakoriságát,
vízhozamát, magasságát és tartósságát befoECONOMICA 2011/12

lyásoló okokkal és annak várható változásaival
és következményeivel.
A hazai vízgyűjtőn - különös tekintettel a
nagyvízi mederben lezajló - az árvízszinteket
befolyásoló természetes valamint gazdálkodással összefüggő folyamatok, illetve az egyéb,
emberi beavatkozások következtében jelentős
árvízszint emelkedés állt és állhat elő. Az árvízi
meder levezető képességének romlása a Közép-Tiszán 1970-2010 között elérte az évenkénti 3 cm-es értéket. Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy ha az 1970-es árhullám megismétlődne,
az ma 120 cm-el magasabb vízszinttel folyna le,
mint 1970-ben, ha a 2000. évi árvíz ma megismétlődne, azt nem lehetne töltések között
tartani, - a megépült tiszaroﬃ árvízi tározó ellenére sem. (Hasonló lenne a helyzet Tiszabecs
térségében az 1998. évi és a 2001. évi árhullám
megismétlődése esetén).
A külföldi vízgyűjtőkön előállott változások
is kedvezőtlenek számunkra. Nem foglalkozunk jelentőségének megfelelően a külföldi
tározók szerepével, üzemeltetésével; a napi
adatforgalomról nincs információnk. Kárpátalján végrehajtott töltésemelések, a Tisza és a
Batár folyó találkozásánál létesített árvízi tározó, továbbá a szerb határ alatt a Tiszán kialakított szűkület lényegesen új feltételeket eredményezett, amelyeknek hatásaival egyáltalán
nem foglalkozunk. A 2006. évi Tisza-völgyi
árvíz során nem értékeltük a külföldi tározók
üzemeltetését.
Egy-egy terület árvízvédelmi biztonságát a védelmi mű leggyengébb pontjának állapota határozza meg. Az utóbbi két évtizedben a természetes öregedés, a felújítások csökkentett üteme és
az árvízszintek emelkedése miatti fokozott terhelés következtében megszaporodtak a felújításra,
vagy cserére szoruló töltésbe épített műtárgyak
és töltéskeresztezések. Az állagromlás következményeként e helyeken a védelmi biztonság lecsökkent, ami miatt újra kell értékelni az érintett
szakaszok árvízvédelmi helyzetét.
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A fentiek alapján állítható, hogy az utóbbi száz
évben a Tisza mentén az árvízvédelmi biztonság
soha sem volt ilyen alacsony szintű, mint napjainkban. A mai helyzet sok tekintetben hasonlít az
1870-es évtizedre, ami Szeged katasztrófájával
fejeződött be és folytatódott a nyolcvanas évek
sorozatos tiszai gátszakadásaival!
A 2003-ban elfogadott árvíz-védekezési
program (VTT I. üteme) a legkritikusabb tiszai
szakaszok helyzetét hivatott javítani, előírva
egy következő program kidolgozását. Sajnos új
koncepció és az árvízi biztonságot hosszútávra
biztosító program mai napig nem került kidolgozásra. Készült több dokumentáció, amely a
koncepció nevet viseli, azonban egyik sem ismerteti a jelenlegi és a jövőben várható árvízi
biztonságot. Nem utal arra, hogy a javasolt
fejlesztési összeg felhasználása révén milyen
árvízvédelmi biztonság érhető el!

MIÉRT EMELKEDNEK AZ ÁRVÍZSZINTEK,
MILYEN OKOK, MILYEN MÉRTÉKBEN
JÁTSZANAK EBBEN SZEREPET?
Tisza árvizeinek emelkedését előidéző okokat és azoknak az árvízszint növekedésében
játszott szerepét csak akkor ismerhetjük és
érthetjük meg, ha részletesen elemezzük az
elmúlt két évszázadban a Tisza vízgyűjtőjén,
valamint árvízi medrében – ezen belül a középvízi mederben - végbement változásokat
és számszerűsítjük ezek hatását az árhullámok
levonulására. Az általam eddig elvégzett, illetve irányított vizsgálatok, elemzések, valamint
a szakirodalomban ismertetett adatok alapján,
megállapítható hogy, a hazai Tisza szakaszon
az árhullámok levonulását, az árvízszintek alakulását legnagyobb mértékben az árvízi meder
nagysága (árvízvédelmi töltések távolsága) és
területének hasznosítása, valamint a hordalék
lerakódás befolyásolta.
A továbbiakban ismertetésre kerülő - a tiszai töltések elhelyezésével és a közöttük lévő
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területek hasznosításával kapcsolatos történeti
áttekintés - jól érzékelteti az árvízszinteket befolyásoló okok változását és segíti a jövőben
feladatok meghatározását.
Árvízvédelmi töltések
távolságának, nyomvonalának alakulása:
Az 1770-es évektől kezdve, majd különösen az
1840-es években - az egész Tiszára kiterjedő szabályozás tervezésének és megvalósításának kezdetekor - a szakemberek, a földbirtokosok, valamint a települések között folyamatos volt a vita
a töltések vonalazásával, és a két parton megépítendő töltések távolságával kapcsolatosan. A
vitában többnyire a földbirtokosok - „üzemgazdasági”- érdeke érvényesült, aminek eredménye
az igen kusza nyomvonal lett. A földbirtokosok
többnyire a Tiszához minél közelebb kívánták a
töltéseket elhelyezni, minél nagyobb területet
mentesíteni az árvizektől. Az 1847-ig kialakult
helyzetet MOLNÁR J. ungvári mérnök a következőképpen jellemezte: „A meglévő töltések hiányosak és túl közel vannak a partokhoz.”
A Tisza-szabályozás terveinek elkészítésére
Gróf Széchenyi István Vásárhelyi Pált kérte fel,
aki tervében 569 métert javasolt legkisebb töltés távolságnak (maximumnak 1896 métert),
és a töltések minél közelebb helyezésével meg
akarta akadályozni a Tisza medrének emelkedését. Az alacsonyabb és olcsóbb töltések építésének reményében ki akarta használni a part közeli
magasabb terepszinteket. A szükséges emésztőképességet a nagyszámú átmetszés megvalósításával, az esés növelésével kívánta elérni.
A terv bírálatára felkért és Európában elismert olasz szakember, Paleocapa 760 méter minimális távolságot határozott meg, első ütemben lényegesen kevesebb átmetszést javasolt.
Szükségesnek tartotta, hogy a Tisza szabadon
barangolhasson az ő „birodalmában”, és ne veszélyeztesse a megépülő töltéseket, alámosva
azokat, mint írja „mindig sürgettem a folytonos
és távoli töltésezést”.
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A Tisza szabályozásáról szóló 1850. évi nyílt
parancs végrehajtására kiadott rendelkezés a
vitát egy időre lezárta, mert előírta a minimális
töltéstávolságot, a Paleocapa által javasolt 760
métert. A nyílt parancs végrehajtási utasítása a
korábban a Tiszához közel megépített (magán)
töltések áthelyezését nem írta elő, csak felülvizsgálatát és engedélyeztetését. Ugyanakkor
előírta, hogy egy tervet engedélyezésre csak
akkor lehet felterjeszteni Bécsbe, ha azt az érdekeltek (földtulajdonosok, települések, stb.)
véleményezték (elfogadták). Az első kisajátítási
törvény csak 1881-ban jelent meg, addig a földtulajdonos hozzájárulása nélkül nem lehetett a
terveket elkészíteni, a munkákat megkezdeni. Herrick Károly - aki 1852-től 1879-ig volt a
Tiszai munkák főmérnöke - írja a következőt:
„Szükség lett volna a Paleocapánál 1-ső szám
alatt bejegyzett átvágásnak létesítésére (a szerző megjegyzése: Titelhöz közeli szakaszon). Széchenyi a birtokoshoz ment, nála sokáig lakott,
a birtokos elárasztotta mindennel, amit a Tisza
völgye képes volt adni, de amikor arról volt szó,
hogy földet az átvágáshoz vagy beleegyezést az
ásáshoz adjon ez, nagyon udvarias bókos havakkal következetesen meg lett tagadva”. Ilyen
feltételek mellett elképzelhető, hogy a tervezőknek sokszor kellett súlyos szakmai kompromisszumot kötniük az érdekeltekkel (hisz nagyrészt ők fizették a tervezést, kivitelezést is) és
a munkákat sem abban a sorrendben tudták
megkezdeni, amit a szakmai követelmények
indokoltak volna. Milyen nehéz volt – ha egyáltalán lehetett – a térségi érdeket érvényesíteni
a helyi érdekkel szemben!
Maros torkolatának áthelyezése körül kialakult
vita és Szeged város „győzelme”, valamint a kiegyezés, ha úgy tetszik, megnyitotta az utat a töltések
760 m-nél közelebb helyezéséhez, és sok esetben
meghiúsította a szükségesnek tartott és tervezett
töltés kijjebb helyezéseket is. Ha Szegednek lehet
keskeny medret kialakítani, akkor másnak is lehet,
mint ahogy arról Herrick Károly 1880-ban ír:
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„Említettem, hogy a két tervezőnek eszmélyét
(Vásárhelyi Pál és Paleocapa. A szerző. ) az
Alsó-Tisza vonalain csak Szentestől le Titelig,
a régibb szentes-mindszenti és torontáli régi
töltésvonalok gátolták. A szentes-mindszenti szorulatokra ki volt az anathema mondva.
Torontál-töltés vonalainál ki volt még Kecskés
Károly által jelölve azon 16000 folyó öl hosszú
töltésvonal, melyet bellebbíteni kell. …..
S vajon nincs-e egészen okadatolva, ha
dacára annak, hogy a régiebb, a Tisza közép- és alsó medrén lévő hibás építmények a
tiszaszabályozási közegek által, mint – olyanok
azonnal – javítás és kiigazítás végett kijelöltetnek s a hatóságok útján azok helyreállítása
sürgettetett, ha ilyenkor az illetők a szegedi példára utalva, a költséget és nekik kényelmetlen
műveletet vagy egyszerűen megtagadták, vagy
azt a mai napig elodázni bírták.”
A töltések nyomvonalának meghatározásánál főleg 1880 után az árvízvédelemért felelős
szakmai vezetés érvelése, tiltakozása ellenére a
helyi érdek rendszerint felülírta a térségi érdeket, az árvízvédelmi szakmai szempontokat, és
sorra alakultak ki az árhullámok lefolyását lassító, vízszintjüket emelő szűkületek és folyamatosan csökkent a hullámtér. (Például a Tiszafüred
- Körös-torok közötti szakaszon 1888 és 1945
között 33080 hektár volt a hullámtér terület
csökkenése, amely területnek a jelenlegi mértékadó árvízszint alatti tározó kapacitása 1.017
millió m3). A közép-tiszai hullámtér csökkenésének mértékét jól érzékelteti, ha összehasonlítjuk a hazai Tisza szakasz hullámterének 76240
hektáros területével. Az ismertetett okok miatt
jött létre a Tisza-völgy hazai területén a hullámtér és az ártér között - európai nagy folyók esetében talán - legkisebb arány (hullámtér 6%-a
az ártérnek). Előbbiek ismeretében milyen alapon lehet bírálni és elmarasztalni a korabeli tervező mérnököket? Hazai területen a hullámtér
szűkítés üteme 1945 után minimálisra csökkent
(598 ha), csak 2008-ban szakadt meg, amikor
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Rákóczifalva határában közel 500 ha területtel
bővült a hullámtér, ami folytatódik a tiszai árvízi
tározók építésével.
A két töltés közötti terület
használatának alakulása:
Vásárhelyi tervében a következőket írja: „A
helyszínt vizsgálva mindenkit meggyőz az iránt,
hogy a Fel-Tiszán a partokon részint sűrű füzessel és erdővel, nagyobb részt gyümölcsös kertekkel elzárt állások, számos helyen a szakadó
partok által vízbe sodort élő fák … a hajózást
veszedelmesé tették”. Molnár J. a következőt
írja: „A folyót közel a partokhoz követi a töltés
és sűrűn benőtt az ártér”. Paleocapa az általa
bejárt területet a következő képen jellemzi:
„Mely tárva áll minden szeleknek, minden fától
meg van fosztva, ahol a szél nem talál semmi
akadályt … .”
A korabeli térképek bizonysága szerint elsősorban Tokaj felett, de Szeged térségében és
alatta is jelentős területeken van erdő, gyümölcsös, fűzzel benőtt terület a nagyvízi mederben. Tokaj és Csongrád között, ahol híján voltak
a tűzifának, sok helyen még a meder rézsűn is
letermelték a rőzsét.
Az 1850. évi nyílt parancs a töltések építését az érdekeltek (társulatok) felelősségébe
utalja, az átmetszések kialakítása és a folyószabályozási munkák a kincstár feladatát képezték. A nyílt parancs a töltések és a folyó
közötti terület hasznosításával nem foglalkozik, azt a földtulajdonosokra bízza. Ennek
eredményeként, mint ahogy Károlyi 1960-ban
írja: „…a hullámtérnek nem volt igazi gazdája”
annak hidraulikai szerepét illetően. A társulatok annyiban foglalkoztak a hullámtérrel,
hogy a töltés mentetlen oldala mellett 40-100
m széles sávban erdőt telepítettek a töltések
hullámverés elleni védelme érdekében, valamint hasznosították az anyagnyerő helyeket.
E területek hasznát a töltések fenntartására
kellett fordítaniuk.
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Hajózásra igénybe vett szakaszokon legalább a
meder egyik partját, közmunkával tisztán kellett
tartani a hajók vontatása miatt. A Közép-Tiszáról a hajóvontató út tisztántartásáról az utolsó
fennmaradt jelentés 1886-ból származik, szerzője Vezseny jegyzője ezt írta: „A hajóvontató-utak Tisza-Vezseny község területén a Tisza
mindkét oldalán a rendeletben meghatározott
szélességben és minden akadálytól menten
megvan”. A Tiszán még az 1900-as évek elején
is volt hajóvontatás.
Szeged 1879. évi katasztrófája után a meghívott külföldi szakértők a hullámtér tisztán
tartását és az ott lévő akadályok eltávolítását
javasolták.
1885-ben kiadott XXIII. törvénycikk - első vízügyi
törvény – 49.§-a a következő szerint rendelkezik:
„A töltések közé fogott folyóknál a töltések
közötti előtéren a műszakilag megállapított
megfelelő normál szélességben, nemkülönben a fakadó és szivárgó vizek ellen való
védelemre szükséges területeken csak a közmunka- és közlekedési miniszter által rendeleti úton megállapított művelési módok alkalmazhatók. Ha rendelet kibocsájtása előtt
más művelési módok voltak alkalmazva, …
kitisztítás költségei, valamint a művelési mód
változásából eredő értékcsökkenés azok által
térítendő meg, akiknek érdekében ez intézkedés történt.”
A törvény előterjesztése során az előbbi paragrafus indoklásában a következő olvasható:
„hazai mérnökeink is belátták, de ezen nézetükben megerősítettek a szegedi katasztrófa után
meghallgatott külföldi szakértők véleménye által
is, hogy csak töltések emelése által az árvizeknek kitett területek bizton nem mentesíthetők,
hanem szükséges, hogy az árvizeknek rendes
lefolyása is biztosítassék, minélfogva a töltések
közti előterekről minden a vízfolyást akadályozó
ültetvény vagy épület egy bizonyos szélességben
eltávolítandó s ezen területen alkalmazandó
mívelés módok meghatározandók.”
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A törvény felhatalmazása alapján jelent
meg az 1887. évi 8.644. sz. miniszteri rendelet, amely meghatározta a szabadon tartandó
hullámtéri sávok szélességét, továbbá a végrehajtás ügymenetét. A szabadon hagyandó sáv
szélessége Tiszaújlak-Szamos torkolat között
170 m, továbbá Csapig 250 m, Tokajig 270 m,
Sajóig 300 m, Tiszafüredig 350 m, Csongrádig
380 m, Szegedig 400 m, Titelig 500 m.
Kvassay Jenő 1888-ban megjelent művében
hangsúlyozza, hogy árvízvédelmi szempontból
a „folyó emésztő-képessége” a vizsgálandó
szempont, amely a középvízi meder és a hullámtér egységes kezelését teszi szükségessé.
Az Országos Vízépítészeti és Talajjavítási
Hivatal 1891. évi előterjesztése „a Tisza folyó
szabályozása tárgyában” című dokumentáció
részletesen foglalkozik az előbbi rendelet végrehajtási kérdéseivel. Az előterjesztés elismeri,
hogy a gyakorlatban semmi nem valósult meg a
törvényben kitűzött célokból.
Az előterjesztés hangsúlyozza, hogy „A mederrendezéssel szorosan összefügg a folyó
medre és a töltésvonal közt fekvő hullámtérnek
mindennemű lefolyási és olyan akadályoktól
való kitisztítása, amelyek a hullámtér feliszapolódását elősegítik … a szabadon hagyandó
hullámtér szélességében sűrű fűzhajtások ne
keletkezhessenek, a melyek vadkomlóval, földi
szederrel és folyondárral összenőve a vízfolyást
legjobban akadályozzák és az iszaplerakódásnak s vele az előterek feliszapolódásának legnagyobb előmozdítói”. Hangsúlyozza továbbá
az állam érdekeltségét a hullámtér rendezés
kérdésében.
Az előírt bürokratikus út és a teherviselés
azokra hárítása, akiknek érdekében állt a művelési mód változtatása, valamint az állami
tehervállalás hiánya miatt a végrehajtás nem
valósult meg. Jellemző, hogy az 1891. évi előterjesztésben, a területhasználat rendezésére
önálló költségvetési előirányzatot javasolni
nem lehetett. E célra a mederrendezés előre
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nem látható feladataira meghatározott összegben - tartalék keretben - szerepelt előirányzat.
Kvassay Jenő a következő évtizedekben többször is próbálta elősegíteni a rendelet végrehajtását, de külön e célra állami támogatást sohasem tudott a parlamenttel megszavaztatni. Az
egyetlen eredmény, amit elért: a helyzet nem
romlott.
Károlyi Zoltán a kialakult állapotot a következőképpen jellemezte 1960-ban: „… a vonatkozó
rendelet ... a végrehajtást azonban a társulatokra bízta, azzal, hogy a művelési ág változtatásával járó értékcsökkenést annak kell fizetnie,
akinek a művelet érdekében áll. Ezzel szerencsésen elérték, hogy a rendeletet sohasem hajtották végre, mert a társulatok nem voltak hajlandók kártérítést fizetni, hangoztatván, hogy
az állam éppen annyira érdekeltek, mint ők.”
1951. évi KPM rendelet megnövelte a szabadon hagyandó sáv szélességét 100-230 m-el. A
rendelet alapvető célja a sávon kívüli területek
fásítása volt, a szabadon hagyandó sáv kitisztításához azonban továbbra sem rendelt forrásokat.
Az 1964. évi IV. törvény (második vízügyi törvény) 24.§-a megfogalmazza, hogy a hullámtér
használatát az árvízvédelmi szempontokkal
összhangban kell megvalósítani. A törvény
végrehajtási utasítása (kormányrendelet) már
nem foglalkozik e ponttal, szabályozását miniszteri szintre hagyja. A 26/ 1968. számú MÉM
rendelet szabályozta a folyók hullámterének
használatát és előírta, hogy legkésőbb 1975-ig
a szabadon tartandó sávból a meglévő erdőket,
az egyes fákat és bokrokat, valamint a szőlőket
és gyümölcsösöket ki kell termelni. A kitisztított területek vízrendezését, valamint más
célra nem használható területek fenntartását a
vízügyi igazgatóságokra bízza. A rendelet végrehajtása a szabadon tartandó sávok kijelölésével, egyes esetekben kitisztításával megkezdődött, - a települések és földtulajdonosok és
földhasználók (erdőgazdaságok, tsz-ek) nagyon
erős ellenállása mellett.
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A kitisztításhoz és az engedélyezett célokra
használhatatlan területek fenntartásához szükséges források hiánya és a tapasztalt ellenállás
miatt – minimális nagyságú területek kivételével - végül is a rendelet nem került végrehajtásra. Ahol végrehajtották, ott sem tudták a kialakított helyzetet fenntartani.
A végrehajtás politikai támogatást nem kapott!
A korábbi hullámtéri területek használata, a
téeszek megalakulásával, kisgazdaságok megszűnésével, vízszintek emelkedésével, továbbá
az olcsó tüzelőolaj miatt (nem volt igény tűzifára), rohamosan, kedvezőtlen irányban kezdett változni. Csökkentek a rétek és a legelők
területei, növekedtek az erdősített és a műveletlen, sűrű fás növényzettel benőtt területek.
Az FVM egyre nagyobb támogatásban részesítette a hullámtéri erdőtelepítést, a nyárigátak
emelését. Hiába dolgozta ki a Közép-Tiszára
1981 után Vajk Ödön az első számítógépen futó
egy dimenziós folyó modellt, és bizonyította az
előbbiek árvízszint emelő hatását, az FVM - a
párt jóváhagyásával - újabb összegekkel támogatta a nyárigátak engedélyezett szint fölé
emelését és erdők telepítését a hullámtérben.
A 26/1968. sz. MÉM rendelet végrehajtásával szemben tapasztalt ellenállás, a megkezdett
munkák kudarca, valamint a hullámtéri munkák
becsült magas költsége miatt az 1976 után kialakított hivatalos árvízvédelmi szemlélet az
árvízvédelmi töltések előírt méretre való kiépítését tartotta fontosnak, forrásokat erre biztosított. Nem foglalkozott súlyának megfelelően
a hullámtér vízvezető képességének vizsgálatával, annak árvízszintekre gyakorolt hatásával.
Az 1995. évi vízgazdálkodásról szóló törvény
és végrehajtási utasításai a hullámtérrel foglalkozó kormányrendeletek hiába adnak jogi lehetőséget a hullámtéren a célszerű területhasználat kialakítására, a végrehajtási utasítások és
a megvalósításhoz szükséges források hiánya
miatt a végrehajtásuk el sem kezdődött, a helyzet tovább romlott.
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1990 után a hullámtéri területek egy részének magánkézbe adása és egyes területek rendezetlen tulajdonviszonyai szintén hozzájárultak a kedvezőtlen folyamat felerősödéséhez.
Az ezredforduló rendkívüli árvizei során a
Közép-Tisza-vidékén kialakult árvízvédelmi
helyzet miatt, 2000 őszén javaslatot tettem egy
új tiszai árvízvédelmi koncepció (Új Vásárhelyi
terv) elkészítésére, melyben a hangsúlyt az árvízszint csökkentő beavatkozásokra fektettem
a nagyvízi meder rendbetételét és 500-1000
millió m3 árvízi tározó építésének vizsgálatára
javasoltam. Javaslatom ellentétes volt a akkori
hivatalos akadémiai és minisztériumi állásponttal. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
kezdeményezésemre és irányításommal 2000
őszén elkezdte a területünkre eső Tisza szakasz
220 év alatt végbemenő változásait vizsgálni.
Különös hangsúlyt fektetve a nagyvízi meder
vízemésztő képességégének romlását előidéző
okok részletes feltárására. Eredményeink és javaslataink figyelembevételével 2003-ban szolnoki kihelyezett ülésén a kormány elfogadta az
új árvízvédelmi koncepció megvalósításának
programját, megvalósításához azonnal jelentős
forrásokat biztosított. A program megvalósítására elfogadott törvény - a 2004. évi LXVII. Törvény (Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) - előírta a Kisköre- szerb országhatár közötti nagyvízi
meder rendezését, amiből eddig semmi sem
valósult meg. A 2007-2013 közötti EU forrásokból finanszírozott árvízvédelmi fejlesztési
javaslatokban egyetlen egy projekt foglalkozik
a nagyvízi meder levezető képességének javításával (Kisköre – Szolnok közötti nagyvízi meder
rendezése). Jellemző, hogy e projekt esetében
a tervező első változatban egy fillért sem irányzott elő a területhasználat változtatására, az
előirányzott költségek mintegy 70%-át, a töltések kijjebb helyezésére kívánta fordítani.
1990 után a természetvédelemmel kapcsolatosan elfogadott törvények, jogszabályok
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pontokat. Felgyorsult a hullámterek védetté Az előzőek miatt a Tisza nagyvízi medrében
nyilvánítása, ami a Natúra 2000 rendeleteivel egyre keskenyebbek lettek azok a sávok, ahol
szinte beteljesedett. A természetvédelmi szer- az árvizek akadály nélkül folyhatnak le. Ma
vek esetenként még az árvízvédelmi töltések és már gyakorlatban csak a kisvízi meder föelőtereik kaszálását is megtiltották.
lötti sáv ilyen. Erről bárki meggyőződhet az
A 74/2007. (IV.14) Korm. és a 72/2007. (VII. interneten található szabad hozzáférésű mű27) FVM rendeletek jelentős támogatást biz- hold felvételekről.
Műhold felvételek (2-3. kép) a Tisza medrétosítanak 15 évnél nem hosszabb vágás idővel rendelkező, hengeres energia ültetvények ről, hullámteréről:
telepítéséhez a nagyvízi me2. kép. A Tisza főmedre és hullámtere Tószeg határában
derben. Ehhez az árvízvéde(növényzet mentes sáv szélessége a bejelölt területen 80 m)
lemért felelős szerv véleményét nem is kell kikérni. Azaz,
az adófizetők pénzén olyan
munkákat támogat, amelyekkel emelik az árvízszinteket. E
jogszabályok eredményeként
az utóbbi években a nagyvízi mederben még meglévő
szántók jelentős részének beerdősítése (van amit hivatalosan ültetvénynek nevezünk)
megtörtént, illetve folyamatban van. Ezzel a korábban az
árvizek levezetésére fenntartott területek sűrű növényTanulságos a Titeltől Tiszabecsig terjedő tizettel, erdőkkel való elfoglalása gyakorlatilag
szai hullámtér tanulmányozása is. A hullámtébefejeződik.
Hullámtér területének használatát „A TISZA ren és a középvízi meder oldalában lévő sűrű
HAJDAN ÉS MOST” 1902-ben kiadott kötete növényzet elősegíti a hordalék kiülepedését, a
meder és hullámtér feltöltődését, eredményeszerint a 3. táblázatban szemléltetem.
ként egyre magasabb árvízszintek alakultak ki. A jövőben
3. táblázat. Hullámtér területének megoszlása 1902-ben
még magasabb árvízszintek
várhatók, ha nem változtatunk
az eddigi gyakorlatunkon.
Az árvízszint emelkedések
legfőbb okozója ma már a
hullámtér területének kedvezőtlen használata, és - részben ennek következményeként - gyorsuló meder és a
hullámtér feltöltődés.
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3. kép. Maros - Tisza találkozása
(növényzet mentes sáv a bejelölt területen 88 m)

A Tisza esetében belátható időn belül nincs
reális lehetősége újabb árvízi meder kialakításának. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a jövő
érdekében hosszú távú terveinkben ne foglalkozzunk e kérdéssel- (Tiszaújlak és a Duna között kellene mintegy 1500 m3/sec. vízszállítású
medret kialakítani). A töltések emelésének és
kijjebb helyezésének, valamint az árvízi tározók építésének lehetősége is korlátozott mind
műszaki, mind anyagi okokból.
Előbbiek miatt hazánk két lehetőség között választhat:
- vagy önként adja vissza a Tisza nagyvízi medrét és ad további területeket a folyónak,
- vagy a Tisza vesz vissza ennél jóval nagyobb
területeket.
Ez utóbbi nagyon sok szenvedést, emberáldozatot és kiadást fog követelni hazánktól.
Egy új Tisza-völgyi árvízvédelmi koncepció
részeként - határozott és egyértelmű politikai
támogatással, jelentős ráfordítással, gyorsított ütemben - meg kell valósítani az 1885-ős
vízügyi törvény célkitűzését, biztosítani az árvizek szabad lefolyását a nagyvízi mederben.
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Helyet kell biztosítani az árhullámok levezetéséhez!!
Az eddig folytatott konzultációim alapján meggyőződésem, hogy - a különböző szakterületeket ismerők és a helyi
érdekeltek bevonásával - értelmes kompromisszumokkal
kialakítható olyan hullámtér
használat, amely lehetővé
teszi az árvizeknek a jelenleginél lényegesen kedvezőbb
lefolyását, a környező településeknek a jelenleginél több
munkalehetőséget és haszonvételt biztosít, ugyanakkor
természeti értékekben is gazdag környezetet alakít ki.
Bizonyítható, hogy a Tisza mentén lévő területek árvízvédelmi biztonságát ez úton haladva tudjuk legolcsóbban és legkisebb kockázattal növelni,
illetve ellensúlyozni a biztonság egyéb okok miatti
folyamatos romlását. Ez a beavatkozás kíván legkevesebb áldozatot a helyi lakosságtól, vállalkozóktól, ez biztosítja a legtöbb kedvező hatást.
Ma már a kívánatos biztonság eléréséhez sajnos,
még további intézkedések megtétele is szükséges
(töltésemelés-erősítés, árvízi tározó építés, stb.).
Tisza hullámtere 76240 ha. Ebből mintegy
50-60000 ha-t kellene az árvízvédelmi szempontoknak megfelelően hasznosítani, kezelni.
A nagy árvizek szabad lefolyását biztosítanunk kell. A Tisza-völgy jövőbeni felszíni
vízkészlet igényét sokszorosan ki tudjuk elégíteni a kisebb árvizek alatt, valamint a közép és kisvízi időszakokban lefolyó vízkészletekből, lényegesen jobb minőségben és
alacsonyabb hordalék mellett, mint a nagy
árvizek esetén. Nincs szükségünk a nagy
árvizek vízkészletének igénybevételére. A
nagy árvizeket - a lehető legkisebb költség
és károkozás mellett - lehető leggyorsabban
kell átvezetni hazánkon.
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KÖZÉPVÍZI MEDER
ÉS A HULLÁMTÉR FELTÖLTŐDÉSE
Az Alföld feltöltődésében a Duna mellett a Tiszának és mellékfolyóinak meghatározó szerepük volt. A folyók hordalékukat több millió éve
szállítják és rakják le medrükben és a hullámtéren. Sajnos a folyók e tevékenysége a jövőben
is folytatódni fog. A hazánk területére jutó és
itt lerakott hordalék mennyiségét az emberi tevékenység növelni és csökkenteni is tudja, de
megszüntetni nem; tehát hosszú távon is számítanunk kell árvízszint növelő hatásával.
Mivel e tanulmány keretében e téma részletesen nem dolgozható fel, ezért csak röviden
tekintsük át.
- Az 1800-as években az árvízvédelmi rendszer kiépítésével kapcsolatosan állandóan
napirenden levő kérdés, gyakori vitatéma
volt a folyók medrének és hullámterének feltöltődése, annak üteme. (A sajtóban egyesek
templomtorony magasságát elérő hullámtér
feltöltődést vízionáltak).
- Kvassay Jenő nem számol a középvízi meder
érdemi romlásával, de a hullámtérrel kapcsolatosan a következőt írja „ …mégis el kell
ismernünk, hogy az előterek tagadhatatlan
felmagasodása igen nagy veszélyeket rejt
méhében”.
- A feltöltődés vizsgálatára 1933-ig nagy hangsúlyt fektettek, rendszeresek voltak a felmérések és azok kiértékelése.
- 1932-ban jelent meg Lászlóﬀy-Böhm
Woldemár „A TISZAVÖGY” című cikke,
amely árvízvédelmi szempontból lényegtelennek minősítette a hordalék lerakódásának szerepét.
- 1960-ban készült el a VITUKI-ban Károlyi
Zoltán „A Tisza mederváltozásai különös
tekintettel az árvízvédelemre” című kutatási jelentése. A szerző megállapítja, hogy az
észlelt meder és hullámtér-változásoknak
„árvízszint emelő hatásuk nincs” (Érdemes
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megjegyezni, hogy Károlyi Zoltán főnöke
Lászlóﬀy Woldemár volt).
- Az 1970-es árvíz utáni jelentős erőket megmozgató árvizes kutatások során sem tulajdonítottak jelentőséget a feltöltődésnek,
a várható árvízszintek prognosztizálásánál
nem vették figyelembe. Az 1932 után végzett
tiszai felvételek kiértékelése hordalék feltöltődés szempontjából nem történt meg.
- E kérdéskörre újra a figyelmet az 1990-es
évektől Schweitzer Ferenc munkái, közös
cikkeink, majd az általam kezdeményezett
és irányított „Tiszafüred – Csongrád közötti
Tisza szakasz és hullámtér 220 évet felölelő változásainak vizsgálata” című kutatási
munka eredményei irányították. A rendelkezésünkre álló adatokból és az elvégzett
vizsgálatokból megállapítható, hogy a tapasztalt évi 3 cm vízszint emelkedéséből,
az érintett folyószakaszon a hordalék lerakódás árvízszint emelő hatása az elmúlt
negyven évben 1-1.5 cm/év nagyságúra
becsülhető (4. kép. Lásd a 76. o.).
A vizsgálataink alapján a szolnoki övzátony növekedési üteme meghaladja 2 cm/évet.

TOVÁBBI ÁRVÍZSZINT
NÖVELŐ HATÁSOK, BEAVATKOZÁSOK
A Tisza külföldi vízgyűjtőjén és a folyók árvízi
medrében az utóbbi évszázadban végbement
változások (erdő letermelés, burkolt területek növekedése, hullámtér-szűkítések, tározó
építések, stb.) mind árvízszint növelő hatásúak. Kivételt képeznek a tározók, amelyek
üzemeltetésétől függ, hogy számunkra kedvezőek-e vagy kedvezőtlenek. E kérdéskörrel
sajnos a hazai árvizes szakma nem foglalkozik
súlyának megfelelően. A Közép-Tiszán, hogy
2000-ben eredményesen tudtunk védekezni,
ahhoz szükséges volt, hogy a szlovákiai tározók üzemeltetését kérésünknek megfelelően
módosították.
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4. kép. A Szolnok alatti szakadó part mentén,
a feketetalaj réteg felett a szabályozások után lerakódott hordalék látható.

Ha továbbra is a szlovák érdekeknek megfelelően üzemeltetik a tározókat – Kovács Sándor
számításai szerint – 15 cm-rel magasabb vízszint
alakult volna ki területünkön, amely garantáltan
gátszakadást idézett volna elő, emberek halálát
és 600-1000 milliárd forint kárt okozva.
Szeged esetében a mértékadó árvízszintet
meghaladó árhullán tetőzési szintjét a külföldi
tározók számunkra kedvező vagy kedvezőtlen
üzemeltetése, becslésem szerint, 0-60 cm-es
tartományban változtathatja meg. Az említett
példák jól érzékeltetik a szaktudás szerepét az
árvízvédelemben.
A hazai vízgyűjtőn és folyóink árvízi medrében végbement – itt nem részletezett változások - szintén árvízszint növelő hatásúak. Eddigi
ismereteink szerint a Közép-, és Alsó-Tisza árvízvédelmi helyzetét a kéregmozgások szintén
kedvezőtlenül változtatják meg.
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HOGYAN ALAKUL A JÖVŐBEN
AZ ÁRVÍZVÉDELMI BIZTONSÁG?
MI VÁR RÁNK A TISZA-VÖLGYBEN?
Ahhoz, hogy prognosztizálni lehessen a hazai
árvízvédelmi biztonság jövőbeni alakulását,
elemeznünk kell a külföldi és a hazai vízgyűjtőknek, valamint a Tisza és mellékfolyói árvízi
medrének változásait, a változásoknak az árhullámok levonulására gyakorolt hatását.
A felső vízgyűjtőn - természeti tényezők és
emberi beavatkozások miatt - a számunkra kedvezőtlen korábbi változások nem szűnnek meg,
mértékük várhatóan csökkenni fog. Továbbra is
számítani kell az árvízi medrek szűkítésével, tározók építésével és a határszelvényeken átlépő
hordalékhozam fennmaradásával.
A szerb határ alatt a Tisza kifolyási feltételei – itt nem részletezett okok miatt - tovább
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romlanak. Emiatt a felülről - részünkről szinte
befolyásolhatatlanul - nagy sebességgel érkező
árhullámok lassabban tudják hazánkat elhagyni, az árhullámok nálunk tározódnak, ennek
következtében is emelkedik az árvizek szintje
és tartóssága, megnő a valószínűsége az árhullámok egymásra torlódásának is. A Tisza-völgy
külföldi vízgyűjtőjének hazai szempontokat figyelembe vevő vizsgálatát utoljára az 1960-as
években végeztük el. Jelenleg nincs megfogalmazva Magyarország érdeke sem a Tisza, sem
mellékfolyóinak külföldi vízgyűjtőjén a meglévő
létesítmények üzemeltetésével, sem a hozzánk
érkező árhullámokat befolyásoló tervezett fejlesztésekkel kapcsolatosan. Ebből következik,
hogy … (a mondat befejezését a tisztelt olvasóra bízom).
Amennyiben nem változtatunk a jelenlegi
gyakorlatunkon, a hazai vízgyűjtőn és a nagyvízi mederben várható változások mind az árvízszintek emelkedést segítik elő! Az előbb leírtak miatt a hozzánk érkező és a területünkön
keletkező hordalék egyre nagyobb hányada fog
nálunk kiülepedni, csökkentve a középvízi és
nagyvízi meder emésztőképességét, növelve
az árvízszinteket. Becslésem szerint évente öt
milliárd forintnál többet kellene célirányosan a
Tisza-völgyben felhasználni, hogy ellensúlyozni
tudjuk a tőlünk független tényezők által okozott
árvízi biztonságromlást.
Végül szólni kell az éghajlat változásának
várható hatásairól is. A kutatók napjainkig még
nem közöltek az egyes folyókra olyan adatokat,
amelyeket az árvízvédelmi rendszerek méretezésénél figyelembe lehet venni. A kutatási eredmények többsége viszont arra a következtetésre jutott, hogy a Tisza-vízgyűjtőn a szélsőséges
időjárási helyzetek gyakorisága nőni fog. Ha ez
bekövetkezik szintén kedvezőtlen hatással lesz
az árvízvédelmi biztonságunkra. Ezért a jelenleg is nagy volumenben folyó kutatások eredményeit figyelemmel kell kísérni és a terveinkben hasznosítani kell.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A Tisza menti térség árvízvédelmi biztonsága
olyan mértékben lecsökkent és korábban nem
tapasztalt mértékben romlik, hogy a Tisza bármely szakaszán bármikor bekövetkezhet gátszakadás. Erre a lakosság sajnos nincs felkészítve.
Korunk feladata, hogy értékelje a kialakult helyzetet, valamint a várható változásokat és megfogalmazza a feladatokat rövid-, közép- és hosszú
távra. Meg kell tervezni, hogy hogyan tudjunk
megfelelő árvízi biztonságot megteremteni a
Tisza (és mellékfolyói) mentén legalább további
100-150 évre. E nélkül nem tudjuk a rendelkezésünkre álló forrásokat hatékonyan felhasználni;
nem tudjuk az érintett lakosságot felkészíteni a
várható helyzetekre. Az utóbbi évtizedben tapasztalt, az árvízvédelmi biztonsággal kapcsolatos félrevezető tájékoztatást nem hibának, hanem a lehető legnagyobb bűnnek tartom.
Mosonyi Emil professzor élete utolsó cikkében hazánk stratégiai jelentőségű vízgazdálkodási kérdéseivel foglalkozott. Cikkét a következő mondattal fejezte be:
„Nem szándékozom ezen írással az „ördögöt
a falra festeni”, de félek attól, hogy vakon megyünk egy katasztrófa felé, ami ismert nagytekintélyű szakértők véleménye szerint már a közeljövőben is megtörténhet. Ezt a katasztrófát
elhárítani elsőrendű kötelességünk a következő
generációk védelmében. …
Írásommal nem sérteni, hanem ébreszteni
akarok.”
Egyetértve az előbbi idézettel, sajnos, tapasztalataim és vizsgálataim alapján nyomatékosabban kell fogalmazni, felelősséggel tudom
a következőket leírni: attól félek, hogy vakon és
süketen rohanunk az árvízi katasztrófák felé!
*
A szerző köszönetet mond Dr. Kovács Sándornak a tanulmány készítése során tett észrevételeiért, javaslataiért.
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Magyarné Bede Marianna

A Tisza folyótól a vízcsapokig
- avagy: tiszta Tisza vizet a pohárba
Magyarné Bede, Marianna: From the River Tisza to the Water-Taps
The high - drinking water - quality water supply of Szolnok and the seven settlements surrounding
this town – almost 101,000 inhabitants and several public institutions, health institutions,
factories, food processing plants is ensured by the Surface Waterworks (Felszíni Vízmű) built on
the River Tisza. The utilisation of surface waters – as compared to the protected water resources
– poses a challenge to the purification technology. The developments and the improvements of
the water purification technology in Szolnok have resulted in such a technology that can ensure
drinking water of an excellent quality despite the poor quality of the untreated water. My article
gives an account of the historical development of water treatment from 1874 until today, and it
also presents the well-considered and scientifically well-established professional developments
that have been realised since 1998 and that have created the most modern and technologically
safe water supply of the region.
Key words: waterworks, water purification, technology, development, Szolnok.
Áttekintés. Szolnok és hét városkörnyéki település – Szajol, Rákóczifalva, Rákócziújfalu,
Újszász, Szászberek, Zagyvarékas, Tószeg – közel 101.000 lakos, számos köz- és egészségügyi
intézmény, ipari- és élelmiszerüzem jó ivóvíz
minőségű vízellátását a Tisza folyóra települt
Felszíni Vízmű biztosítja. A felszíni vizek felhasználása – a védett vízkészlethez képest
– fokozott kihívás a tisztítási technológiával
szemben. A vízminőség-javító fejlesztések
és bővítések Szolnokon olyan technológiát
eredményeztek, amely a korábbi igen rossz
nyersvíz-minőség mellett is képes a kifogástalan minőségű ivóvizet szolgáltatni. Cikkem
1874-től napjainkig tartó technológia történeti utat járja be, valamint bemutatja az 1998.
óta megvalósult, átgondolt és tudományos
igénnyel megalapozott szakmai fejlesztéseket,
amelyek a térség legmodernebb, biztonságos
műszaki-technológiai alapokon nyugvó vízellátását hozták létre.
Kulcsszavak: víztisztítás, technológia, vízminőség
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A hajdani Szolnokot a vízfolyások és az árterek
szinte teljesen körülfogták. Az 1800-as években
a Tisza rengeteg kanyart és mellékágat alakított
ki, emiatt is gyakoriak voltak az áradások. Az Alföld jelentős részét állandóan vagy időszakosan
víz borította, de összefüggő mocsár is jellemző
volt. A védelmet és élelmet egyszerre nyújtó
vizekkel körülölelt terület emberi közösség számára mindig is ideális lakóhely volt. Így Szolnok
várost a folyók és az utak találkozási pontja valamint a Tisza két partja közti kapcsolatot biztosító átkelőhely tette jelentős településsé.

AMIKOR MÉG TISZTÍTÁS NÉLKÜL IHATTÁK…
A víz maga az élet, a vízre minden élő szervezetnek szüksége van. A vízellátás gondja igazából a letelepedéssel kezdődött, hiszen őseink,
amíg nomád életmódot folytattak forrásokból,
folyóvizekből csillapították szomjukat. A letelepedéskor életformájuknak jobban megfelelt az
ásott kutak használata. A vízellátás azonban sok
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bajjal járt még a következő évszázadokban is,
amit a Tanács 1874-es jegyzőkönyve is bizonyít:
„…Szolnok város területén iható kútvíz nincsen, s
a lakosság az ivóvizet a Tisza folyóból meríti…”
Ebben az időben még a Tisza olyan egészséges
volt, hogy közvetlenül, tisztítás nélkül biztosította a lakosság ivóvízellátását. Az emberek
vödörrel, hordóval, lajtos kocsikkal hordták
otthonaikba a vizet, melyet a ház valamely helyiségében faedényben tároltak, megvárták az
iszap leülepedését, esetleg átszűrték vásznon,
vagy timsóval beszórták fogyasztás előtt. A kevésbé tehetősek a Tiszából kikerülő vizet közvetlenül fogyasztották. A XIX. század végén a
közegészségügyi viszonyok igen rosszak voltak.
A felszín közeli talajvíz szennyezettsége, a higiénia általános hiánya, a szabályozatlan folyók,
mocsarak és lápok fertőzéseket hordoztak,
melyek sorozatos kolera, tífusz, és diftériuszjárványt okoztak.
Ha tudták volna elődeink, hogy mennyi betegség baktériuma található a folyók és ásott
kutak vizében, bizonyára rájuk sem néznek és
másfajta nedűt fogyasztanak. Az 1893-as koleravész legnagyobb mértékben éppen Szolnokon pusztított. A járványt Máramarosból a
Tiszán szálfákat szállító tutajosok hozták be. A
járványt követően egyre sürgetőbben merült
fel az óhaj, hogy a lakosságot iható és egészséges ivóvízzel lássák el.
A magyar városokat a XIX. század második
felétől kezdve egyre inkább artézi kutak vizével
segítették abban, hogy „tiszta vizet önthessenek a pohárba”. Szolnokon 1893 októberében
indultak meg az artézi kútfúrás munkái, majd
282 méter mélyen befejezték a fúrást. A vízhozam 200 m3/d volt. Az artézi kutakat később
díszes külsejű kifolyókkal látták el, de ez néhány
esetben azok végét is jelentette. Így történt ez
Szolnokon is. A kútfej felszerelésének idejére
a kutat elzárták, ami a lenti homokrétegeket
beomlasztotta így az újranyitást követően,
kevesebb víz tört a felszínre, majd az 1900-as
évek elején teljesen elapadt. A város másik artézi kútját 1895-ben létesítették, amely 432 m
mélységből a Vásártéren (ma Eötvös tér) csak
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egyszerű fém kifolyókkal működött. A vízhozam 90 m3/d volt. A vízellátásnak ez a módja
azonban csak átmeneti megoldásnak bizonyult.
A kutak gyors apadása miatt, a lakosság nagy
része visszatért a Tisza vizének fogyasztásához.

1910: ELKÉSZÜLT AZ ELSŐ FELSZÍNI VÍZMŰ
Szolnok lakosságának száma az 1900. évi népszámláláskor 25.000 fő volt. 1902-ben Varga
József budapesti mérnök számítása szerint a
város lakosságszámának növekedési üteme
és a vízellátásba később bevonandó területek
figyelembevételével a szolnoki vízművet olyan
vízbázisra kell felépíteni, amely képes 24 óra
alatt legalább 3.700 m3 nyersvizet biztosítani.
Mindezek tükrében Varga sem láthatott más
lehetőséget, mint a Tiszából kiemelve mechanikus úton tisztítani a vizet.
Az első víztisztító művet 1909 tavaszán kezdték építeni és 1910-ben helyezték üzembe
2.400 m3/d kapacitással. A technológiája négy
egységből állt– alumíniumsós derítés, ülepítés,
szűrés – az akkori európai színvonal élvonalához tartozott. A nyomócsövek képezték az „elsőrendű” áramlási körzetet a szivattyúteleptől
a víztoronyig. A városi csőhálózat vezetékeit
1,5 méter mélységben, fagyhatár alá helyezték. Az egyenként 3-4 méter hosszú öntöttvas
csöveket kívül-belül kátránnyal vonták be, az
illesztéseket kenderrel és ólommal tömítették.
A vízvezeték-hálózat fontos részét képezték a
tűzcsapok, amelyeket a hálózat öblögetésére is
használták. Nyilvános ejector szerkezetű közkutakkal biztosították a vezetékes ivóvízhez való
hozzáférést azon házak lakói számára, amelyek
nem voltak rákötve a hálózatra. A víztorony 28
métres magasságban 600 m3-es térfogatával a
Vásártéren épült meg. A vezetékhálózat 28,5
km hosszban 1912-re vált teljessé.
A vízmű az ország legmodernebb mesterséges szűrésű felszíni vízkivétele lett. Néhány
éves üzemelését követően Szolnok utcáiról
eltűntek a lajtos kocsik és a vízhordók, a Tisza
partján nyoma sem maradt a „meregetőknek”.
A növekvő igényeknek, a hálózat bővítésének
következtében a vízmű kapacitását folyamato79
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san növelni kellett. Míg a kezdetekkor, 1910ben a névleges kapacitás napi 2.400 m3 volt,
addig 1938-ban már ennek a kétszeresét, 4.800
m3 vizet biztosított naponta a vízmű.
1940-ben felvázolták a közeli és távolabbi
jövő fejlesztési terveit, de ezek megvalósítását
a II. világháború évekkel elhalasztotta. Súlyos
károk keletkeztek a vízmű berendezéseiben. A
bombázások következtében 15 kilométer vízvezeték-hálózat pusztult el, megrongálódott az
Eötvös téri víztorony, a telep gépháza és a tisztítómű is károsodott.
Az 1946 nyarán fellépő súlyos vízhiány jelentősen felgyorsította a fejlesztések menetét. Ettől
kezdve már a vízmű történetének egy új fejezetéről beszélünk. Első szakaszban 1947-ben az egyik
lassúszűrő helyén három gyorsszűrőt építettek,
majd 1957-ben újabb három gyorsszűrő készült
el házilagos kivitelezésben. Kicserélték a szivatytyúkat mind a nyersvízi, mind a tisztavíz oldalon.
Új főnyomó és főelosztó vezeték, valamint 22
kilométer elosztó vízvezeték épült meg. A vízmű
kapacitása ekkor már elérte a napi 14.000 m3-t.
A vízmű fejlesztésének második szakaszában
– 1962 és 1968 között – további gyorsszűrők,
egy új fővezeték, 2.000 m3-es vasbeton szerkezetű víztorony és 1.600 m3-es térszíni tároló
épült meg. A napi kapacitás 24.000 m3-re növekedett. A város további fejlődésében fontos szerepet játszott az iparosodással erősödő urbanizáció, valamint az életszínvonal emelkedésével
fokozódó lakossági igénynövekedés. Ennek
megfelelően a vízigények rohamosan nőttek.
A régi vízműtelep mellett 1970-ben megépült
egy szívócsöves vízkivételi mű, amely 32.000
m3/d vízmennyiség kivételére volt alkalmas,
ugyanakkor a szolgáltatott vízminősége nem javult a kívánt mértékben, a Tisza mind nagyobb
mértékű elszennyeződése miatt. Ekkor a városi
csőhálózat hossza meghaladta a 173 km-t.
1972-ben Szolnok lélekszáma 63 ezerre növekedett. A nappali bejárókkal együtt körülbelül 75-80 ezer ember vízellátását kellett folya80

matosan biztosítani. A kutatások azt mutatták,
hogy Szolnok lakossága tovább növekszik. Azt is
világosan látták a szakemberek, hogy 100 ezer
körüli fogyasztó zavarmentes ellátására a régi
vízmű alkalmatlan, fejlesztési lehetőségei kimerültek, a területi korlátok határt szabtak. Így
új vízmű megépítésére volt szükség.

KORSZERŰ TISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIA
A kivitelezés 1972-ben kezdődött és 1979-ben
fejeződött be. A teljesen új és korszerű 45.000
m3/d kapacitású tisztítási technológiával üzemelő
vízmű olyan vízkezelési műveletekkel működött,
mint a dobszűrés, levegőztetés, vegyszerbekeverés, derítés, gyors homokszűrés és fertőtlenítés.
A régi vízmű berendezéseiből csak a szívócsöves
vízkivételi mű, valamint a tisztavíz gépház gépészeti berendezéseit használták fel. Az új víztisztító művet tervezők az akkoriban elérhető legmagasabb szintű automatikával, vezérléstechnikai
eszközökkel látták el, így a vezérlőteremből az
összes berendezés helyes üzemelése ellenőrizhetővé vált. A modern irányítástechnika révén a
szükséges beavatkozások is egyszerűen és gyorsan megoldhatóvá váltak.
A vízhálózat is folyamatosan bővül. A Zagyva
jobbpartján elhelyezkedő településrész biztonságos vízellátásának javítása végett 1983 decemberében megépült egy közműhíd DN 800 mm
átmérőjű acél csővezetékkel. 1987-ben a vízvezeték-hálózat hossza elérte az 500-550 kilométert.
Az éves víztermelés több mint 12 millió m3, míg
a napi vízmennyiség csúcsfogyasztási időszakban
65.000 m3 körül alakult. Ennek a mennyiségnek
több mint 40 %-át az ipar használta fel.
A fejlődés további állomásai: 1985 augusztusában új mederpilléres vízkivételi mű készült,
110.000 m3 napi teljesítménnyel. 1986 májusában helyezték üzembe a Széchenyi városrészben a magasnyomású övezetet ellátó 3.000
m3-es víztornyot. 1987 májusában pedig a 3.
számú derítőt adták át.
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Az 1979-ben üzembe helyezett új Felszíni
Vízmű 45.000 m3/d teljesítményével sem oldotta meg lényegében a minőség kérdését, mivel a kémiai tisztító egységeket nem építették
meg. Így a mechanikai, mikrobiológiai és csak
részleges kémiai tisztításra alkalmas technológia a Tisza vízének szennyezőanyagait kielégítő
mértékben eltávolítani nem volt képes.
Az üzemelő technológiai rendszer 1998-ban,
egy vízminőség-javító fejlesztés keretében új,
nagy hatékonyságú létesítményekkel bővült: a
fázisközi ózonozó, aktívszén adszorber, klórdioxidos fertőtlenítő, ezek a tisztítóképességet
és a nyersvíz minőségéhez való alkalmazkodóképességét nagymértékben megnövelték. A fogyasztók ellátásának biztonságát tovább növeli,
hogy megépült az 5.000 m3-es térszint alatti
tisztavíz tároló, valamint az ehhez szervesen
kapcsolódó gépház. Az üzembe helyezett folyamatirányító és szabályzó rendszeren keresztül
frenkevenciaváltóval szabályzott hálózati szivattyúk működtetésével egyenletes hálózati
nyomás biztosítható.
A több utas technológia kialakításával a
nyersvíz minőségéhez optimalizált technológia igazítható. A vízmű névleges teljesítménye
az 1999. májusi ünnepélyes átadás után napi
50.000 m3-re, 2.500 m3 órai csúccsal számolva
pedig napi 60.000 m3-re nőtt, az ellátott lakosság száma elérte a 112 ezer főt. Az üzembiztonság fokozása és a hidraulikai terhelésváltások
mérséklése érdekében egy új, 5.000 m3-es vasbeton szerkezetű térszinti tisztavíz-tároló medence épült. Az alkalmazott komplex technológia jelentősen javította a szolgáltatott ivóvíz minőségét. A fogyasztói visszajelzések és a mérési
eredmények az íz- és szagproblémák jelentős
javulását, illetve mérséklődését igazolták.
A tisztítás technológia kapacitás kihasználtságát sajnos napjainkban számos tényező
befolyásolja: az ipari üzemek bezárása, vízdíj
növekedése, stb., így fogyasztói igényként 25.
000 m3/d vízmennyiséget biztosít a technolóECONOMICA 2011/12

gia. A kis regionális rendszer jövőbeli, további
bővítésének lehetősége - a jelenlegi fogyasztó
szokásokat feltételezve - biztosítva van.

KIFOGÁSTALAN VÍZMINŐSÉG
A Tiszán továbbra is előforduló vízszennyezések, de különösen a 2000. évi cianid és két egymást követő nehézfém-szennyezés szükségessé
tette a Szolnok Kistérségi Vízellátó Rendszer
tartalék vízbázisának kialakítását. A beruházás
2003 márciusában készült el, amely vízpótlás
nélkül 19 napra, vízpótlással 25 napra 30.000
m3 nyersvizet biztosít naponta a vízkezelő mű
számára.
Az Alcsi holtág vize szolgál a havária – vízellátás bázisaként. A tartalék vízellátó rendszer
elemeként vízkivételi mű létesült a holtágnál.
Nyomóvezeték épült a Tisza bal partján a holtági vízkivételtől a Tisza alatti átvezetéssel a Tisza jobb partján a Felszíni Vízmű Üzemigazgatóságig. A holtág vizének hasznosítására létesülő
vezeték egész évben a város és a környékének
vízellátását szolgálja, így a vezetéket az ivóvíz
elosztó rendszer részeként lehet üzemeltetni.
A tartalék vízbázis vízkivételi művének létesítésével egy időben a Felszíni Vízműben épült egy
mikroszűrő és egy mikroszűrtvíz tároló medence, elkészült a tisztítás technológia elemek közül
a vegyszerbekeverő, a derítők intenzifikálása és
folyamatirányító rendszerbe történő bekapcsolása. A technológia hatékonyságának növelésével a városi vízminőség tovább javult.
A Tisza-víz az 1970-1990-ig terjedő időszakban a kommunális- és különböző ipari szennyvíz-terhelések, mezőgazdasági bemosódások
miatt szennyezett volt. A szennyeződések jelentős része a mellékfolyókon és a vízgyűjtő
területen összegyűlve külföldről származott.
Az 1998 óta megvalósult, átgondolt és tudományos igénnyel megalapozott szakmai fejlesztések a térség legmodernebb, biztonságos
műszaki-technológiai alapokon nyugvó vízellá81

Magyarné Bede Marianna: A Tisza folyótól a vízcsapokig

tását hozták létre. A megvalósult technológiát
a nyersvíz-minőséghez való rugalmas alkalmazkodás, a nagy variabilitás – és tisztítási hatásfok jellemzi. Tehát a technológiát a magasabb
igényű „finomabb igények” teljesítésére lehet
hangolni. A technológiai kezelés a Tisza-vízből
eltávolít minden idegen anyagot, ezért biztonságosabban fogyasztható, mint számos közkedvelt kútvíz. A Felszíni Vízmű által szolgáltatott

ivóvíz minősége megfelel az ivóvíz minőségi
követelményeiről és ellenőrzésrendjéről szóló
kormányrendelet előírásainak és a fogyasztók
igényeinek.
A táblázatban közölt 2010. évi vízminőségi eredmények, amelyek szigorú vízminőség-biztosítási
rendszerkövetelmények szerint készülnek, gyakorlatilag kifogástalan, a nemzetközi követelményeket is kielégítő vízminőséget tanúsítanak.

Hálózati víz paramétereinek 2010. évi átlagértékei
Vízminőség jellemzők
Zavarosság
Szín
Hőmérséklet
Íz és szag
pH
Fajlagos vez.képesség
Kalcium
Vas
Mangán
Alumínium
Összes keménység
Nitrit
Nitrát
Ammónium
Klorid
Permanganátos oxigénigény
KOIps
m-lúgosság
Szabad klór
Kötött klór
TOC
THM összes
Telepszám 22oC / 1mL
Coliformszám / 100 mL
E.coliszám / 100 mL
Pseudomonas aer.szám /100 mL
Enterococcusszám / 100 mL
Clostridiumszám / 100 mL
Algaszám / L
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Mért. egység
NTU
o

C

μS/cm
mg/L
μg/L
μg/L
μg/L
nko
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mmol/L
mg/L
mg/L
mg/L
μg/L

Átlagérték
0,27
színtelen
12,5
nincs szokatlan változás
7,37
362
51,2
<20
<10
<20
9,5
<0.02
5,2
<0.02
28
0,62
2,6
0,21
0,15
3,0
15
0
0
0
0
0
0
0

Határérték*
1
nincs szokatlan változás
nincs szokatlan változás
>=6,5 és =<8,5
2500
200
50
200
0,1
50
0,2
100
3,5

3
nincs szokatlan változás
50
nincs szokatlan változás
0
0
0
0
0
104
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Kelemenné Szilágyi Enikő – Végvári Péter

A Kiskörei tározó (Tisza-tó) makrovegetációja
Ahol nagy a sulyom mező, ott tömeges a rucaöröm
Kelemenné Szilágyi, Enikő – Végvári, Péter:
The Macro-Vegetation of the Kisköre-Reservoir (Lake Tisza)
In the present-day ecological state of the Kisköre-Reservoir the silting and the expansion
of macrovegetation associated with silting pose great problems. A significant percentage of
the water surface of the Kisköre-Reservoir is covered by aquatic plants. The dominant weedassociation is the Salvinio-Trapetum. Its characteristic species is the saligot (Trapa natans L.). The
main objective of our research programme was to find out the reasons for the water chestnut’s
(almost complete) disappearance in the reservoir during the year of 2010. The programme’s
other objective was to examine the change of the crop stock in the reservoir due to the flood
along the River Tisza. According to the vegetation surveys the fluctuation of the water level in
the River Tisza has a significant eﬀect on the quantitative condition of the reservoir’s vegetation.
The hydrostatic pressure’s range, the suspended loads of water, the transparency and height of
the water column all have a significant impact on crop germination. The reservoir’s vegetation
coverage depends on the coming flood wave’s durability, its level and also on the time of the
year, when temporarily certain parts of the reservoir may become vegetation-free.
When there is a long-lasting flood just at the beginning of the vegetation developing period
(e.g., from the end of May to early July in 2010) we can find an open water surface instead of
the previously vegetation covered area. Our aim is to ensure the good status of the vegetation
along the waterways as long as possible, which means an almost vegetation-free condition. We
put great emphasis on the function of the water body during our vegetation control work. We
also take into consideration the fulfilment of the Water Framework Directive to achieve a good
water condition and also to meet the requirements of environmental protection.
Key words: Kisköre-Reservoir, River Tisza, vegetation, water chestnut.
Áttekintés. A Kiskörei-tározó jelenlegi ökológiai
állapotában egyik nagy probléma a feltöltődés
és ehhez kapcsolódva a makrovegetáció térhódítása. Területének jelentős hányadát borítja
hínár- és mocsári növényzet. Az uralkodó hínártársulás a Salvinio-Trapetum. Karakter faja a
sulyom (Trapa natans L.).
Kutatási programunk fő célkitűzése annak
megállapítása volt, hogy mi okozhatta 2010.
évben a sulyom szinte teljes eltűnését a tározóból, illetve hogyan alakul a szaporítóképletállomány az árvíz hatására. Az állapotfelmérések eredményei alapján a Tisza vízjárásának
jelentős szerepe van a tározó növényzetének
ECONOMICA 2011/12

alakulásában. A hidrosztatikai nyomás-változás, a víz lebegőanyag tartalma, az átlátszóság,
a vízoszlop magassága jelentős hatással van a
termés csírázására. Az érkező árhullám időszakától, magasságától és tartósságától függően
az egyes években eltérő a tározó növényzet
borítottsága, időlegesen bizonyos területek
növényzetmentessé is válhatnak. Abban az
esetben, amikor egy hosszan tartó, magas vízállással levonuló árvíz éppen a vegetáció időszakának elején alakul ki (pl. 2010. május vége és
július eleje között), a korábban növényzettel borított területek helyén nyíltvizet találtunk. Célunk, a közlekedési útvonalakon minél tovább
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Kelemenné Szilágyi Enikő – Végvári Péter: A Kiskörei tározó (Tisza-tó) makrovegetációja

megőrizni a kedvező növénymentes állapotot.
Növényzetszabályozási munkáinknál továbbra
is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a víztest
funkciójára, a Víz Keretirányelvben előírtak betartására, a vizeink jó állapotának elérésére és
fenntartására, a környezetvédelmi szempontok
figyelembevételével.
A Kiskörei-tározó, a Tisza folyó magyarországi középső szakaszán Tiszavalk és Kisköre között
(Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és
Jász-Nagykun-Szolnok megyék határán) helyezkedik el. A Tisza (404 fkm és 440 fkm közötti)
medréből és annak hullámteréből kialakított,
felső végén nyitott, alsó végén műtárgyakkal
szabályozott (erőmű, duzzasztómű, hajózsilip, hullámtéri duzzasztómű), nagy összefüggő
nyíltvizekkel, folyó- és patakmedrekkel, holtmedrekkel, morotvákkal, anyagnyerő helyekkel, szigetekkel, erdőkkel, kiszáradt fákkal, hínár- és mocsári növényzettel tarkított, erősen
mozaikos vízi rendszer. A Kiskörei-tározó (Tisza-tó) mint egyedülálló természeti és épített
környezet, valamint turisztikai vonzerő, egyre
nagyobb értéket képvisel térségünkben.
A tározó – mozaikosságából adódóan – fiziognómiailag eltérő vízterekre tagolódik. A tározó területén áthúzódó – a Tisza medervonalát
kísérő – övzátony (magaspart) a Tiszát jelentős
szakaszon elválasztja a tározó többi vízterétől.
A lefűződött holtmedrek és morotvák partvonalai, valamint a hullámtér magaslatai, szigetei
a tározótéren belüli területek elkülönülését
hozták létre, annak ellenére, hogy a vízszint
azok egyes részeit általában meghaladja. Az így
kialakult négy medence a Tiszavalki-medence,
a Poroszlói-medence, a Sarudi-medence és
az Abádszalóki-öböl, valamint a tározói Tiszaszakasz, elnevezések megegyeznek az EU Víz
Keretirányelvben definiált, tározón belüli víztestekkel.
A Kiskörei-tározó szakaszosan üzemeltetett,
mesterséges vízi rendszer, amelyet különböző
biztonsági, technológiai, üzemeltetési és vízminőség-szabályozási szempontok miatt késő őszszel részlegesen leürítenek tavasszal – lehetőleg a legkedvezőbb minőségű Tisza-vízből – újra
feltöltik. Télen a tározótér jelentős részén nincs
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vízborítottság. Ebből adódóan az élővilág egy
része elpusztul, más része viszont az üledékben
áttelel, vagy a kisebb vízszintnél is vízborítottsággal rendelkező, mélyebben fekvő területekre (folyó- és patakmedrek, holtmedrek, morotvák, anyagnyerő helyek) húzódik vissza.
A tavaszi újratöltéskor kezdetben az érkező
Tisza-víz összetételétől függő állapotok alakulnak ki, majd a későbbiek során az áttelelt
életközösségek elterjedése, térhódítása válik
jellemzővé. Így „emlékszik” a tározó az elmúlt
években kialakult állapotára, ezek, az úgynevezett „biológiai bankok” határozzák meg döntő
mértékben a benépesedés irányát és folyamatait. Mindezek jelentősen befolyásolják a tározó ökológiai állapotát, így a makrofita állomány
mennyiségi és minőségi alakulását is.
A makrofita állomány (a vízi, mocsári, partszéli növényzet) a biológiai vízminősítés egyik
elengedhetetlenül szükséges csoportját alkotja.
Fontos szerepe van a vízi anyagforgalomban és
energiaáramlásban is, mivel fényenergia megkötésével, víz és szervetlen növényi tápanyagok
felvételével szerves anyagot és oxigént állít elő.
Állományaik jól jelzik a környezettanilag különböző élőhelyeket, minőségi és mennyiségi jellemzőik utalnak a környezeti tényezők hosszú
távú változásaira, ezért ökológiai szempontból
kiemelkedő fontosságúak. A makrovegetáció
vizsgálatok nagy előnye, hogy viszonylag egyszerű és költségkímélő módon, rövid idő alatt
el lehet különíteni azokat a víztesteket, melyek
nagy valószínűséggel igen jó, vagy igen rossz állapotban vannak.
A tározó vízfelületének jelentős hányadát borítja hínár- és mocsári növényzet. Az
uralkodó hínártársulás a Salvinio-Trapetum
(rucaöröm – sulyomhínár), karakterfaja a sulyom (Trapa natans L.). Ez az asszociáció és
ennek szubasszociációi szinte mindenütt fellelhetők a tározóban. Minden medencében
jellemző társulások a Potamogetum nodosi
(imbolygó békaszőlőhínár), MyriophylloPotamogetum potamogetosum perfoliati
(hínáros békaszőlőhínár), és a MyriophylloPotamogetum potamogetosum lucentis (üveglevelű békaszőlőhínár).
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1-3. kép. Jellemző hínárfajok

Sulyom

Hínáros békaszőlő

Fehér tündérrózsa

A Nymphaeetum albo-luteae (tündérró- területeket hódít el a nyílt vízfelület rovására. A
zsa – vízitökhínár) asszociáció nagyobb állo- körülbelül 104 km2 vízfelület nyíltvizeinek és nömányai a holtmedrekben és a valamikori le- vényzettel benőtt területeinek arányát mindig a
fűződés során összesodort hordalék-hátszerű vízi vegetáció térhódításának mértéke határozza
kiemelkedései közötti mélyedésekben találha- meg. A nyíltvizek eddig mért legkisebb összterütók. Mocsári növénytársulások közül a nádas lete a vízfelület közel 56,4 %-át (58,67 km2), a nö(Phragmitetum australis), valamint a keskeny- vényzet által maximálisan lefedett részek pedig
levelű gyékényes (Typhetum angustifoliae) az annak 43,6 %-át (45,37 km2) tették ki.
A makrovegetáció évenkénti megjelenése és
uralkodó.
A tározó páratlan vízinövény világa számos elterjedése szempontjából fontos tényező a Tivédett fajjal Európában is ritkaság. A tározó te- sza mindenkori vízjárásának hatása. Abban az
rületén található magasabbrendű növényfajok esetben, amikor egy hosszan tartó, magas víz(fás- és lágyszárú növények) száma közel száz, állással levonuló árvíz éppen a vegetáció időaz eddig fellelt védett fajok száma pedig hét. szakának elején alakul ki (május vége és július
Növényökológiai vizsgálatok alapján, összesen eleje között), a korábban növényzettel borított
14 jellemző növénytársulást és
4. kép. A tározó jellegzetes képe nyíltvízzel,
ezeknek több mint 30, különvízi- és szárazföldi növényzettel
böző szintű cönotaxonómiai
egységei különíthetők el a területen. Abban, hogy a Kiskörei-tározóban tipikus zonációszerkezet kevés helyen alakult
ki, jelentős szerepe van a víztér
mesterséges kialakításának,
a védtöltésnek, valamint az
antropogén hatásoknak.
A medencék növényfedettsége egymástól eltérő mértékű. A növényzet területi aránya
évről-évre változik, esetenként
és helyenként a vízi- és mocsári növényzet mind nagyobb
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területek helyén nyíltvizet találunk. Az egyes
növényfajok szaporító szervei vagy elpusztulnak, vagy nem csíráznak ki, így időlegesen a
növényborítottság jelentős visszaszorulása következik be.
A növényfedettség vizsgálatát 2000 – 2006-ig
a Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség végezte,
2007-től napjainkig pedig a Közép-Tisza Vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság végzi.
Az elmúlt évek felmérései és tapasztalatai igazolták, hogy a tározó eutrofizálódásának folyamata jól nyomon követhető a makrovegetáció
terjedésének, változásának tükrében.
Az évenként elkészülő állapotfelmérésekből
jól látszik, hogy mind a növényzet mennyisége,
mind a fajok változatossága eltérő képet mutat.
A növényzettel benőtt vízfelületek növekedése
fokozatosan csökkenti a jóléti hasznosítási lehetőségeket, illetve vízminőségi problémát is
okozhat. Hasznosítási szempontból kiemelten
fontos, hogy a tározó vízfelületének nyári időszakban hány százalékát borítja vízi és mocsári
vegetáció, éppen ezért az állomány mennyiségi és minőségi változásaira nagy hangsúlyt kell
fektetni.
A Kiskörei-tározó területén, az elárasztástól
az 1990-es évek közepéig a vízi- és mocsári növényzet jelentős mértékű térhódítása volt megfigyelhető. A rendelkezésre álló adatok alapján
a magasabb rendű növényzet 1984 és 1994 között évi 1,2 – 1,3 %-os növekedést mutatott. A
makrovegetáció terjedése 1995 és 1998 között
– részben a Tisza vízjárásának, részben pedig a
1998-ban elkezdődött növényzetszabályozási
munkáknak köszönhetően – lelassult és átlagosan évi 0,84 %-os növekedést ért el, amely az
egyes medencékben eltérő mértékű. Míg sok
éven keresztül a sulyom foglalt el jelentős területeket a tározóban, addig az utóbbi időszakban
teret hódít a békaszőlő és a tócsagazhínár is. A
növényzetszabályozás – főként a vízhasználatok szempontjából frekventált területeken – az
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1999 és 2007 közötti időszakban, az anyagi lehetőségek függvényében tovább folytatódott,
amivel a terjedés mértékének szinten tartását
sikerült elérni.
A gyökerező vízinövények – a tározó medrében fokozatosan kialakuló üledék, valamint
a szaporító képletek sodródása miatt – már
nemcsak a part melletti területeken, hanem a
nyíltvizes részeken is megtelepedtek, először
szálanként, majd egyre nagyobb állományokat
hozva létre. 2008-tól egy bizonyos átrendeződés is megfigyelhető volt az egyes területek
növény állományai között. A Poroszlói-medencében a Csapói-Holt-Tisza fölötti, ún. „Rókás”
területén a sulyommező erőteljesen ritkulni
kezdett. Ugyanezt a jelenséget figyelhettük
meg az Abádszalóki-medence Érfű előtti térségénél is, ahol 2009-re a növényből már csak
néhány folt maradt. Más helyeken – főként az
öblítőcsatornák és a patakmedrek partszegélyein – a tündérrózsa állomány térhódítása volt
szembetűnő. Bár nehezen volt észrevehető, de
egyes nyíltvizes területeken az érdes tócsagaz
víz alatti sűrű állománya alakult ki.
A legmarkánsabb változás a 2010. évi árvíz
levonulása után következett be a tározó növényállományában. A két árhullámmal érkező
víztömeg – éppen a vegetáció időszakának
kezdetén – az egyes medencék vízszintjét tartósan (20-25 napon keresztül) a nyári duzzasztási szintnél jóval magasabbra (2,68 m – 3,50
m) emelte. Az esésviszonyoknak köszönhetően
a tározó felső (sekélyebb) medencéiben nagyobb, az alsó (mélyebb) medencékben pedig
kisebb vízállás növekedés alakult ki, így a vízmélységek szinte kiegyenlítődtek. Nagyrészt
ennek hatására az áradást követően a korábbi
évek vízi növényzettel fedett vízterei nagyrészt
növénymentessé váltak. A növényzet csak igen
kis területen fejlődött ki, így hatalmas nyíltvizes
régiók jellemezték a tározót.
A gyékény érzékenyen reagált a gyökérzónában – a magas víz miatt – kialakult tartós oxiECONOMICA 2011/12
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1. ábra. A Kiskörei-tározó medencéinek vízállása a 2010. évi áradás alatt (mBf.)

génmentes viszonyokra, így a gyékényesek még
a nyár végére sem zöldültek ki. A mélyebben
gyökerező, föld alatti rizómával rendelkező két
növényfaj, a nád és a fehér tündérrózsa jobban
tolerálta a tartós vízborítást és az oxigénhiányt.
A nagy víztömeg levonulása után a nagyobb
tápanyagkészlet még elegendőnek bizonyult
a megújuláshoz, és bár kisebb egyedekkel, de
kihajtottak. A nyár végére egyes területeken
találtunk virágzó fehér tündérrózsákat és alacsony növésű zöldellő nádat.
A gyökerező hínárnövények esetében, feltételezhetően a kifejlődés gátló tényezője
elsősorban a hidrosztatikai nyomás-változás
lehetett.. A növényzet megjelenésének elmaradására két lehetséges magyarázatot tudtunk
adni.
Az első elmélet szerint a magas vízállás miatti hidrosztatikai nyomás-változás kedvezőtlenül
hatott a termés csírázására. A víztömegben létrejött rossz fényviszonyok (magas lebegőanyag
ECONOMICA 2011/12

tartalmú, kis átlátszóságú víz), valamint a mederanyag felkeveredése miatti fizikai sérülések
a növénykezdemények megfelelő fejlődését
gátolták. A fiatal hajtások csak egy ideig voltak
képesek a növekvő vízoszlop magasságát követni, ezért ezután elhaltak.
A második elmélet szerint egy bizonyos vízmélység (vízoszlop magasság) fölött a növény
termése egyszerűen nem hajt ki. Nincsenek
meg a szükséges feltételek, ezért nem indul
meg a csírázás, tehát „várakozik” a kedvező
körülmények kialakulásáig. Ha a megfelelő vízmélység még időben létrejön (pl. a 2006. évi
árvíz idején, amikor az árhullám május elejére
levonult) a csírázás megkezdődik, és a növény
fejlődésnek indul. Amennyiben a vízmélység a
növény kifejlődéshez szükséges idő alatt nem
csökken a szükséges mértékre, a termés áttelel, és a csíraképességét megőrző magvak a
következő év (évek) kedvező időszakában kihajtanak.
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Az elméletek bizonyításá- 5. kép. Az 1. mintaterületről származó termések szétválogatás után
hoz, illetve elvetéséhez – a
2011-es évre – célirányos kutatási programot dolgoztunk
ki. A kutatási program fő célkitűzése annak megállapítása
volt, hogy mi okozhatta 2010.
évben a sulyom szinte teljes eltűnését a tározóból, illetve hogyan alakul a szaporítóképletállomány az árvíz hatására.
6. kép. A mintaterületről behozott
csíraképes termésekből kifejlődött növények

A vizsgálatokhoz 8 olyan
mintaterületet jelöltünk ki,
ahol a korábbi években nagy
kiterjedésű sulyom állomány
volt, 2010-ben azonban növénymentes volt. A mintaterületekről sulyomterméseket
gyűjtöttünk, és laboratóriumi
körülmények között vizsgáltuk
azok csíraképességét.
A kísérlet során a csíraképes termések kihajtottak és a növény egészségesen kifejlődött, bizonyítva a
második elmélet valószínűségét.
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A terepbejárások alkalmával
megfigyeléseket végeztünk a
mintaterületeken, fényképfelvételekkel bizonyítottuk, hogy
a növénymentes vízterekben a
sulyom ismét megjelent és a korábbi évekhez hasonló mértékben és intenzitással fejlődött.
Ezek alapján kizárható volt, hogy
a termés az árvízi magas vízállás
alatt kicsírázott és a növény elhalt, egyben annak valószínűsége igazolódott be, hogy ki sem
csírázott addig, amíg a számára
megfelelő körülmények ki nem
alakultak.

7. kép. A Poroszlói-medencében kialakult
sulyom állomány a 2006-os tavaszi árvíz után.
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8. kép. A Poroszlói-medence korábban
A kísérletek és a megfigyesulyommal
benőtt területe a 2010-es nyári árvíz után.
lések alapján megállapítottuk,
hogy a sulyom fejlődésére
jelentős hatással van a Tisza
vízjárása, elsősorban a nyári
duzzasztási szintet 2,5 – 3,0
m-rel meghaladó vízmagasság
esetén. Döntő tényező az áradás tartóssága és levonulásának időszaka.
Amennyiben az árhullám
még a vegetáció fejlődésének kezdete előtt, vagy annak korai szakaszában vonul
le (kb. május vége), a termés
„kivárja” a kedvező vízállást
és körülményeket, és ha még
elegendő idő áll rendelkezésére a teljes kifej- években ugyanolyan intenzitással indul meg a
lődésig, akkor csírázásnak indul. (Ez volt jel- fejlődése, mint korábban (ezt tapasztaltuk a
2010-es évben).
lemző a 2006-os évre.).
Ha az árhullám a vegetáció időszakának kezElőfordulhat olyan eset is, hogy az árhullám
detekor érkezik (amikor a termés csírázása még akkor érkezik, amikor a csírázás már megkeznem kezdődött meg) és megfelelő tartósságú dődött, illetve a növény fejlődésnek indult (kb.
(kb. május végétől július elejéig), akkor a nö- május végétől július végéig). Ilyenkor – az elővény nem hajt ki, várakozik a kedvező körülmé- zőekben leírt vízállás és tartósság esetén – a
nyek kialakulásáig, és a következő évben, vagy rossz fényviszonyok, és a fizikai sérülések következtében a növénykezde9. kép. A Poroszlói-medence előző évi nyíltvizes területén
mények nem képesek a megkialakult sulyom állomány 2011. augusztusában
felelő fejlődésre, valamint a
fiatal hajtások csak egy ideig
tudják a növekvő vízoszlop
magasságát követni, ezért elpusztulnak.
A különböző területekről
származó termések vizsgálatakor az is kiderült, hogy a csírázás nem egyszerre indul meg,
sőt az egy térségből származó
egyedeknél is van eltérés a
növénykezdemények időbeni
állapota között. Ezért előfordulhat az az eset is, hogy az áradás alatt egyes termések már
ECONOMICA 2011/12
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fejlődésnek indultak, és később elhaltak, mások
viszont még nem csíráztak ki, és túlélték a kedvezőtlen állapotokat. A legvalószínűbb tehát az,
hogy mindkét elmélet fedi a valóságot, csak az
árhullám időszakától, magasságától és tartósságától függ, hogy melyik folyamat milyen arányban játszik szerepet, illetve melyik dominál.
A tározó másik jellemző vízinövénye, a
víz felszínén úszó növényfaj, a rucaöröm
(Salvinia natans), amely nagy tömegben nyár
végén jelenik meg. A spórából kialakuló növénykezdemény a víz felszínére jutva kezdi
meg táplálkozását, fejlődését. Már a korábbi
években is megfigyeltük, hogy a növény általában a pusztuló sulyom állományra telepedve kezdi meg fejlődését, majd az elrohadó és
lesüllyedő sulyom-kolónia szélére sodródik.
Később innen folyamatosan leválva a víz
áramlása viszi tovább mindaddig, amíg valamilyen akadályba nem ütközik (növényzet,
bedőlt fák, műtárgyak). Itt feltorlódik és akár
10-20 cm vastagságot is elérve, terül szét a
vízfelszínen.

sához szükséges a – korábban már a területen
lévő – nagytömegű (gyökerező, vízfelszínen
úszó levelekkel rendelkező), és pusztulásnak
indult hínárnövény (pl. sulyom) jelenléte. A
frissen bomló növényzetből felszabaduló egyes
anyagcsere termékek (bioaktív anyagok) hatására a növény tápanyag-felvétele felgyorsul és
a lebontás során keletkező szervetlen növényi
tápanyagokat még azelőtt fel tudja venni, mielőtt azok a víz mélyebb rétegeibe oldódnának,
ahová már a vízbe lógó, rövid gyökérszerűvé
módosult, bojtos, rizofillumaival nem érne le.
Röviden és egyszerűen fogalmazva: ahol van
nagy kiterjedésű sulyom mező, ott keletkezik
tömegesen a rucaöröm. Feltételezésünk bizonyítására jó alkalom nyílt 2010-ben, amikor a
tározótér szinte sulyommentessé vált. Azokon
a helyeken, ahol a korábbi években a rucaöröm tömeges elterjedését figyelhettük meg,
most szinte növénymentes volt a terület, míg
egyéb vízterekben (Jászsági-főcsatorna, Nagykunsági-főcsatorna) az előző évekhez hasonló
tömegben fordult elő ez a növény.

10--12. kép. A sulyommezőn táplálkozó,
a sulyomról leváló és a vízen sodródó rucaöröm állomány 2011. augusztusában

A növény nem minden egyede hagyja el azonban kifejlődésének helyszínét, az áramlásmentes
öblözetekben, illetve a területen lévő mocsári
növények között fennakadva (keletkezési helyén
maradva) fejlődik ki és őszi pusztulásakor spóratartói itt süllyednek le az iszapba, gondoskodva
ezzel a következő évi szaporulatról.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján feltételeztük, hogy kifejlődéséhez és elszaporodá90

Összességében megállapítható, hogy a Kiskörei-tározóban a feltöltést követően a bentikus
eutrofizálódás folyamata erősödött meg. Függetlenül attól, hogy a tározót a tél folyamán leürítik,
a vízinövények szaporító szervei áttelelnek és a
következő évben ismét megkezdődik a benépesedés. Az egyes medencékben – eltérő mértékben
ugyan – a vízi- és mocsári növényzet folyamatos
térhódítását figyelhettük meg. Terjedési ütemük
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13-15. kép: A rucaöröm állomány változása
az Eger-patak medrében, 2008-ban, 2010-ben és 2011-ben

a tározó elárasztását követő időszakban nagyobb
volt, később – részben a Tisza vízjárásának, részben pedig a növényzetszabályozási munkáknak
köszönhetően – lelassult. A meder egyes területein megnövekedett mederüledék, és az áramlások
által elsodort szaporító képletek eredményeként
egyes növényfajok (elsősorban a sulyom) a korábbi nyíltvizes területeken is megtelepedtek, kezdetben szálanként, majd foltonként, kolóniákat, zárt
állományokat alkotva. A sulyom (Trapa natans)
előretörése és más hínárállományok rovására
történő erőteljes térhódítása a biodiverzitás mértékének a csökkenése miatt is figyelemreméltó és
kezelendő probléma. Bár értékes, védett növény,
a nagy és összefüggő sulyomszőnyegek nem kedveznek a metafiton és a perifiton változatos élőlény együtteseinek a kialakulásához, ezért az állomány-szabályozásra természetvédelmi érdekek
miatt is szükség van.
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Megfigyeltük, hogy a Tisza vízjárásának jelentős szerepe van a tározó növényzetének
alakulásában. Az érkező árhullám időszakától, magasságától és tartósságától függően az
egyes években eltérő lehet a tározó növényzet
borítottsága, időlegesen nagyrészt növényzetmentessé is válhat.
Célunk, a közlekedési útvonalakon minél
tovább megőrizni a kedvező növénymentes
állapotot, és visszaszorítani a hínárnövények terjedését, segítve ezzel a vízhasználók
igényeinek minél teljesebb kielégítését. Növényzetszabályozási munkáinknál továbbra
is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a víztest
funkciójára, a Víz Keretirányelvben előírtak
betartására, a vizeink jó állapotának elérésére és fenntartására, mindezt a környezetvédelmi szempontok teljes körű figyelembevételével.
Feladatunk, hogy a terület vízinövény állományának alakulását folyamatosan figyelemmel kísérve, a rendelkezésünkre álló műszaki
berendezések segítségével olyan növényzetszabályozási tevékenységet folytassunk,
amelynek segítségével (a megfelelő nyíltvíznövényzettel fedett terület-arány kialakításával), az egyes vízhasználatok biztosítása mellett megőrizhessük természeti értékeinket, és
elősegíthessük a tározó jó ökológiai állapotának megtartását.
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Környezettudományok

Vendégfejezet - A Pannon Egyetem Limnológia Tanszéke

Padisák Judit

Kik vagyunk, s mivel foglakozunk?
A Pannon Egyetem Limnológia Tanszékének tízéves története
Padisák, Judit: Who are we and what do we deal with?
The Ten-Year History of the Department of Limnology of the University of Pannonia

A Pannon Egyetem 2002-ben alapította a
Limnológia Tanszéket, mely szervezetileg az
egyetem Mérnöki Kara Környezettudományi Intézetének keretein belül működik. Az
alapítás óta eltelt 10 évben a tanszék mind
személyi állományát, mind infrastrukturális feltételeit tekintve jelentősen bővült, s
ma az ország néhány jelentős limnológiaihidrobiológiai kutatóhelyeinek egyike, szerteágazó kutatási tevékenységgel. Az Országos
Tudományos Kutatási Alap által finanszírozott kutatásaink elsősorban a kisvizekre irányultak. Kezdetben a hazai, diatomológiai
(kovavázas mikroszkopikus algák) szempontból szisztematikusan soha nem kutatott patakokra irányultak vizsgálataink (“Magyarország patakjainak diatóma [Bacillariophyceae]
flórája, annak geomorfológiai, vízkémiai és
antropogén eredetű meghatározói”, 20012005). A 2000-es évek elején kidolgoztunk
két olyan indexet, melyekkel a tavak állapotminősítése vált lehetségessé a Víz Keretirányelv szempontjai szerint a fitoplankton és
a szilárd felületeken növő diatómák alapján, s
mind a fitoplanktonra, mind a diatóma bevonatra adatbázist építettünk ki. A kidolgozott
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founded the Department of
Limnology in 2002, which
operates within the Environmental Engineering
Institute of the Faculty of Engineering. During
the ten years that passed since its foundation the
Department has greatly expanded in respects of
both its staﬀ and infrastructure; today it is one of
the most significant limnological -hydrobiological
research institutes of the country with a wideranging research activity. Our researches financed
by the Hungarian Scientific Research Fund were
directed towards shallow waters. In the beginning
we concentrated on such streams that had never
been investigated systematically in respect of
diatomology (microscopic diatomic algae). (‘The
Diatom Flora [Bacillariophyceae] of the Streams
of Hungary and its Geomorphologic, Water
Chemical Determinants, and its Determinants of
Anthropogenic Origin’, 2001-2005. ’)
At the beginning of the 2000 years we elaborated
two indices by the help of which the condition
assessment of lakes became possible according
to the criteria of the Water Assessment Directive
on the basis of the phytoplankton and the diatoms
growing on solid surfaces and we created a
database both for the phytoplankton and the
diatom cover. Now we are testing the indices
elaborated in the framework of our Hungarian
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indexek tesztelését végezzük “A fitoplankton
és az aljzaton rögzült kovaalgák környezeti
változókra adott válaszának összehasonlítása
folyó- és állóvizekben” (2008-2012) c. OTKA
témánk keretében, s szintén az OTKA támogatásával kezdtük meg a hazai szikes tavaink vizsgálatát (“Magyarországi szikes tavak
kovaalga fajainak ökofiziológiai vizsgálata és
szerepük az ökológia állapotbecslésében és
a klímaváltozás megértésében”, 2010-2014).
Konzorciumi partnerként részt vettünk az
NKFP által támogatott „BALÖKO: A vízszint
változásának hatása a Balaton ökológiai állapotára” (2004-2007) című kutatásban,
melyben a befolyó vizek állapotát mértük fel,
valamint a vonuló madarak vándorlási útvonalát kutattuk abból a szempontból, hogy
ennek esetleges klimatikai okok miatti változása milyen hatást gyakorolhat a Balaton vízminőségére. Szintén a klímaváltozás tavakra
gyakorolt hatásának megértését célozta az
az EU-RTD 5th Framework kutatás (“CLIME:
Climate impats on lakes”, 2003-2005), melyben konzorciumi tagként vettünk részt. Egy
korábbi EU-RTD 5th Framework kutatásban
(„Phytoplankton-on-line”, 1999-2004) módszert dolgoztunk ki a Balatonban kritikus
Cylindrospermopsis raciborskii kékalga faj
üledékbeli akinéta (kedvezőtlen időszak átvészelésére alkalmas kitartósejt) mennyiségének becslésére, valamint kísérletesen
meghatároztuk a legfontosabb fitoplankton
formák ülepedési sebességének alakfaktorát. Egy jelenleg futó INTERREG CE projektünk („EULAKES”: European Lakes under
environmental stressors”, 2010-2012) a klímaváltozás hatásainak prognosztizálását célozza annak társadalmi-gazdasági hatásaival
együtt. Ökofiziológiai és biodiverzitás kutatásainkat a németországi Institute of Freshwater
Ecology and Inland Fishery kutatóintézettel
közösen végezzük a most induló (2011-2013)
”TemBi: Klimagetriebene Veränderungen der
ECONOMICA 2011/12

Scientific Research Fund (OTKA) theme ‘The
Comparison of the Response of the Phytoplankton
and the Diatoms Fixed at the River / Lake Bottom
Given to Environmental Variables in Rivers and
Still Waters’, (2008-2012); and also with the
support of OTKA we started the examination of
the Hungarian natron lakes (‘The Ecophysiological
Examination of Diatom Species in the Natron
Lakes of Hungary and the Role of these Species
in the Ecological Condition Assessment and in
Understanding Climate Change’, 2010-2014).
We took part as a partner in the consortium in
a research supported by the National Research
and Development Programme (NKFP) entitled
‘BALÖKO: The Impact of the Change of the Water
Level on the Ecological Condition of Lake Balaton’
(2004-2007), in the course of which we evaluated
the condition of the inflowing water and the eﬀects
of the change of the migratory route of migrating
birds, which change is due to climatic causes, on
the water quality of Lake Balaton. We took part as
a consortium member in the Framework Research
EU-RTD 5th (“CLIME: Climate impacts on lakes’,
2003-2005) aimed at the understanding of the
impacts of climate change on lakes. In an earlier
EU-RTD 5th Framework research (‘Phytoplanktonon-line’, 1999-2004) we developed a method
for the estimation of the quantity of the acineta
(a cell surviving among deprived conditions) of
Cylindrospermopsis raciborskii, a blue algae species
in the sediment, which is critical in Lake Balaton,
and we experimentally defined the form factor of
the sedimentation speed of the most important
phytoplankton forms. We have a currently running
project called INTERREG CE (‘EULAKES: European
Lakes under environmental stressors’, 20102012), which aims at forecasting the impacts of
climate change together with its socio-economic
eﬀects. We are conducting our ecophysiological
and biodiversity research starting now (20112013) with the German Institute of Freshwater
Ecology and Inland Fishery in the framework of the
project ‘TemBi: Klimagetriebene Veränderungen
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Biodiversität von Mikrobiota“ projekt keretében (támogató: Leibniz-Pakt für Forschung +
Innovation).
A fent vázlatosan említett alap- és alkalmazott kutatási témák mellett részt veszünk
felsőoktatási innovációs projektekben is.
Ezek közül konzorciumvezetőként vettünk
részt a “Toxic cyanobacteria in drinking water
sources – problem and sanitation” c. SEE-ERANET (2008) projektben, valamint a “QUALI:
European Quality Standards in Limnology
Education”, 2007-2009) c. EC Tempus JEP kutatásban nemzetközi limnológiai képzési tervet dolgoztunk ki és teszteltünk négy másik,
európai egyetemmel közösen.
A tanszék hallgatói bázisát elsősorban a
2000-ben indult (régebben osztatlan, ma
alapképzésre épülő) környezettudományi
képzés hallgatói adják; a szakon a szakfelelősi
feladatokat is ellátjuk. Kutatási projektjeink
biztosítják, hogy hallgatóink szakdolgozatos
kutatási munkájukat nemzetközi színvonalon tudják végezni. A szakon a magas követelmények miatt jelentős a lemorzsolódás,
végzettjeink azonban 80%-ban képesítésüknek megfelelő munkakörben dolgoznak
egyetemeken, akadémiai kutatóhelyeken, az
államigazgatásban és cégeknél egyaránt. Közülük eddig öten szereztek PhD fokozatot, s
további 18 hallgató vesz részt PhD képzésben
(állami ösztöndíjasként vagy munka mellett).
E két utóbbi csoport végzett hallgatóink több,
mint 1/3-át teszi ki, ami egyúttal a Pannon
Egyetemen folyó környezettudományi képzés kiemelkedően magas minőségi mutatója. Oktatási tevékenységünk nemzetközi
elismertségét jelzi, hogy egyre több külföldi
– elsősorban PhD – hallgató kéri, hogy fogadjuk hosszabb-rövidebb idejű részképzésre, s
ittlétük a BSc és az MSc képzésben részt vevő
hallgatóink látókörét és kapcsolati hálóját
szélesíti, angol kommunikációs készségét jelentősen javítja.
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der Biodiversität von Mikrobiota’ (sponsored by :
Leibniz-Pakt für Forschung + Innovation).
Apart from the above outlined basic and applied
research themes we also participate in higher
educational innovative projects. Out of these
projects we took part as a consortium leader in
the SEE-ERA-NET (2008) project entitled ‘Toxic
cyanobacteria in drinking water sources – problem
and sanitation’ c. SEE-ERA-NET (2008) and in the
EC Tempus JEP project entitled ‘QUALI: European
Quality Standards in Limnology Education’, (20072009) we elaborated and tested an international
limnological training programme in cooperation
with four other European universities. The
students of the environmental engineering major
form the student base of the department (earlier
it was an undivided training, now it is based on the
basic training); our Department is also responsible
for this major. Our research projects ensure that
our students can conduct their thesis research
at an international standard. Due to the high
expectations the drop-out rate of students studying
this major is high, but 80% of our graduates
work in posts adequate for their qualifications at
universities, academic research centres, in public
administration, and for companies. So far five of
our graduates have obtained a Ph.D. degree, and
a further 18 students take part in a Ph.D. training
(either as state scholarship holders or while at
work). These latter two groups account for onethird of our students, which demonstrates the
extremely high quality of the scientific research
going on at the University of Pannonia. The
international recognition of our educational
activity is shown by the fact that more and more
foreign – mainly Ph.D. – students come to study
here for shorter or longer periods as a part of
their training elsewhere, and their presence here
widens the horizon and the social network of our
BSc and MSc students and greatly improves their
English communication skills.
(Translated by Krisztina Csatlós)
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A vörösiszap katasztrófa hatása
a Torna patak és a Marcal élővilágára, a regeneráció első időszaka
SZERZŐK: ÜVEGES V.1, ANDIRKÓ V.2, ÁCS A.1, BÍRÓ R.1, DRÁVECZ E.1, HAJNAL É.3, HAVASI M.4, HUBAI K.
E.1, KACSALA I.1, KOVÁCS K.1, KOVÁTS N.1, KUCSERKA T.1, LENGYEL E.1, MATULKA A.1, SELMECZY G. B.1,
STENGER-KOVÁCS CS.1, SZABÓ B.1, TEKE G.1, TÖRŐ N.2, VASS M.1, PADISÁK J.1
In this paper we present the ecological condition of the Torna-Stream before the red sludge
disaster. Furthermore we discuss the chemical and toxicological properties, as well as the flora
and fauna, the ecological state and their trend after the disaster in October, 2011. This is the first
detailed summary of our research findings.
Key words: Torna-Stream, Marcal, ecological state, red sludge disaster, regeneration.
ÁTTEKINTÉS: A következőkben bemutatjuk
a Torna-patak ökológiai állapot- jellemzőit
a vörösiszap katasztrófa előtti időszakban,
a katasztrófát követő kémiai és toxikológiai
jellemzőket, valamint a Torna és a Marcal
flórájának, faunájának, ökológiai állapotának alakulását a katasztrófa és 2011 nyara
közti időszakban. Ez az első, kutatási eredményeinket összefoglaló részletes tanulmány.
Kulcsszavak: Torna-patak, Marcal, ökológiai
állapot, vörösiszap katasztrófa, regeneráció

1. BEVEZETÉS
Magyarországon a limnológiai kutatások évszázados múltra tekintenek vissza. Részletezés nélkül megállapítható azonban, hogy e

kutatások csak sporadikusan érintették kisebb folyóvizeinket. Patakjaink, kis folyóink
állapotáról, a bennük lezajló ökoszisztéma
folyamatokról rendszerezett tudással az elmúlt évszázad végéig nem rendelkeztünk. A
kutatások megindulásának alapvető lökést
adott az EU Víz Keretirányelvének (EUROPEAN
UNION, 2000) megjelenése, mely célfeladatként tűzte ki, hogy Európa felszíni vizei 2015re kerüljenek jó ökológiai állapotba. A minősítésben a biológiai elemeknek, a vizeket
benépesítő élőlényeknek alapvető szerepük
van. A cél eléréséhez definiálni kellett (mégpedig ökorégiókként, al-ökorégiókként, hatóságilag országonként) az állapotminősítés
paramétereit, ki kellett dolgozni annak módszereit, s fel kellett mérni az alapállapotot –
vagyis, hogy jelenleg vizeinket milyen állapot
jellemzi.
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Logikus választás volt, hogy a Pannon Egyetem 2002-ben alapított Limnológia Tanszéke
(mely egyúttal első és egyetlen az országban) a
kisvizek kutatását válassza alapkutatási témájául. Ehhez a mintaterületeket a Bakonyban és
a Balaton-felvidéken jelöltük ki. Számos mintavételi helyünk esett a Torna-patakra és vízgyűjtőjére, beleértve a vörösiszap katasztrófa által
később érintett területet is. Emiatt rendelkezünk
mindazon adatokkal, melyek megbízható összehasonlítási alapot adnak a katasztrófa mértéke,
ökológiai hatásainak felmérésére és a regeneráció ütemének, mikéntjének megítéléséhez.
Kovaalga vizsgálataink során felmértük a flórát
(BIRÓ, 2011; BIRÓ és mtsi, 2011) és az áradások
hatását a kovaalga összetételre (STENGER-KOVÁCS
és mtsi., 2006; BÍRÓ, 2007a; LENGYEL, 2010; LENGYEL és mtsi., 2010a, b). Az adatok tárolására és
különböző szempontú lekérdezésekhez adatbázist létesítettünk (HAJNAL és mtsi., 2010; TEKE,
2011; TEKE és mtsi., 2011). Összehasonlító vizsgálataink (TÓTH, 2009) és az adatbázisban tárolt
adatok alapján elméletileg becsültük a Torna-patak teljes diatóma flóráját. Metodikai kutatásaink
során vizsgáltuk az ökológiai állapotminősítéshez
legalkalmasabb abundancia becslési módszert
(BÍRÓ, 2007b), valamint továbbfejlesztettük a
bevonatminták klorofill-a tartalmának mérésére
alkalmazott standard módszert (KÁLMÁN, 2010;
LÁTOS, 2010). Terepi és laboratóriumi körülmények között mértük a patakba merült felületeken növő algabevonatok elsődleges termelését
(LENGYEL és mtsi., 2010c; ÜVEGES és mtsi., 2008,
2009, 2010; ÜVEGES, 2010).
Felmértük a patakok makrozoobentosz faunáját és ennek alapján ökológiai állapotát
(BALASSA, 2010; PÉK, 2010; RIPPERT, 2010), vizsgáltuk a legelő makrozoobentosz szervezetek
és az algabevonatok mennyisége közti összefüggést (LENGYEL és BALASSA, 2010; NÉMETH,
2011). A kisvízfolyások jellemző funkcionális
sajátsága a nagyfokú szervesanyag lebontási
kapacitás. Ennek meghatározására állítottunk
be avarlebontási kísérleteket (KOVÁCS, 2009;
KACSALA és mtsi., 2011; KOVÁCS és mtsi., 2010,
2011), valamint kezdtük meg a lebontásban
kulcsszerepet játszó Ingold-féle mikroszkopikus
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gombák faji meghatározását (VASS, 2011a, b;
VASS és mtsi., 2011), mennyiségének és aktivitásának mérését (KUCSERKA és mtsi., 2011).
2010. október 4-én példátlan méretű, emberéleteket követelő ipari katasztrófa történt
Ajka térségében, a sebesültek száma meghaladta a 150-et. A Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. (MAL) tulajdonában
lévő Ajkai Timföldgyár Ajka és Kolontár között
létesített vörösiszap tározójának gátja átszakadt, és mintegy 600-700 ezer köbméter lúgos
vörösiszap öntötte el Kolontár, Devecser és
Somlóvásárhely mélyebben fekvő területeit.
A szennyezés mintegy 40 km2-nyi területen
terült szét, a Torna-patak élővilágát megsemmisítette, a Marcalét jelentősen károsította.
A katasztrófa érintette a fent vázolt kutatások
egyes állandó mintavételi helyeit, emiatt már
a katasztrófa estéjén elkezdtük az ökológiai károsodás mértékének felmérését. Az ezt követő
időszakban számos kémiai- biológiai- és toxikológiai vizsgálatot végeztünk, melyek részeredményeit hazai és nemzetközi konferenciákon
bemutattuk (DRÁVECZ és mtsi., 2011; GELENCSÉR
és mtsi., 2011; HUBAI, 2011; KOVÁCS és mtsi.,
2011a, b; KUCSERKA és mtsi., 2011; PADISÁK és
mtsi., 2011; SELMECZY és DRÁVECZ, 2011; SZABÓ
és BÍRÓ, 2011; ÜVEGES és mtsi., 2011, VASS és
KUCSERKA, 2011; VASS és mtsi., 2011).
A következőkben áttekintjük a Torna-patak
ökológiai állapotjellemzőit a katasztrófa előtti időszakban, a katasztrófát követő kémiai és
toxikológiai jellemzőket, valamint a Torna és a
Marcal flórájának, faunájának, ökológiai állapotának alakulását a katasztrófa és a 2011 nyara
közti időszakban. Ez az első, eredményeinket
összefoglaló részletes tanulmány.

2. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
2.1 Mintavételi helyek
A Torna-patak dombvidéki, meszes, durva mederanyagú, kis esésű (1-3‰) vízfolyás. A patak
hossza 51 km, vízgyűjtőjének területe 498 km2.
Medre annak felső szakaszain természetes jellegű, míg Ajkától már erősen módosított. A természetes jellegű szakaszok a forrásvidéken találhaECONOMICA 2011/12
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tók, Csehbánya közelében (1. és 2. mintavételi
hely a katasztrófát megelőzően, 2.1/1. ábra).
Főként Carpinus sp. és Betulaceae fajok alkotják
a Bakonyra jellemző, patakot kísérő erdőt. A mederanyag microlithal (Ø: 2 - 6 cm, durva kavics)
és akal (Ø: 2 mm - 2 cm), a medret finom és közepes méretű kavics borítja. Ajkától kezdődően a
Torna-patak erősen módosított, a meder kiegyenesített, trapéz alakú, hosszabb szakaszokon a
trapézmeder alja és oldala betonlapokkal kirakott. A mederanyag főként microlithal (Ø: 2 cm
- 6 cm) és akal (Ø: 2 mm - 2 cm). A parton a módosított szakaszokon semmilyen természetes fás
vegetáció nem található, a patak ezen szakaszai
többnyire mezőgazdasági- és lakott területeken
folynak keresztül. A Torna-patak középső szakaszán a medret 1986-1990 között áthelyezték az
ajkai timföldgyári iszapkazetták bővítése miatt

(A VÍZ KERETIRÁNYELV, 2010). Ezen a szakaszon
található a katasztrófa előtti 3. (Szentkút) és 4.
(Devecser) mintavételi hely (2.1/1. ábra).
Vízanalitikai és terepi mérések az 1-4.;
makrogerinctelen monitoring az 1-4.; diatóma
monitoring a 4.; primer produkció mérése az
1-4.; vízi mikrogombák vizsgálata a 4. mintavételi helyen történt.
A katasztrófát követően a korábbi évekhez
képest több mintavételi helyen végeztünk méréseket. A katasztrófa bekövetkeztekor a szenynyezés levonulásának nyomon követésére a
Torna-patakon hat mintavételi helyet jelöltünk
ki. A devecseri mintavételi hely a korábbi évek
mintavételei okán mindenképp szerepelt. A
Marcal folyón korábban nem végeztünk kutatásokat, de a katasztrófát követően ott is több
mintavételi helyet jelöltünk ki (2.1/2. ábra).

2.1/1. ábra. Mintavételi helyek a katasztrófát megelőzően a Torna-patakon

Mintavételi helyek nevei: 1 - Csehbánya1; 2 - Csehbánya2; 3 - Szentkút; 4 - Devecser
Forrás: Google Maps, Copyright ©2008 Top-Map Ltd.
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A referencia hely Ajka–Tósokberénd belterületén található (1. mintavételi hely, 2.1/2. ábra).
A patak ezen szakaszán padkás szelvényt építettek ki, hosszú egyenes szakaszokkal, a terület mezőgazdasági hasznosításának céljából. A
patak medre tehát módosított, a lefolyó vízmennyiséghez képest viszonylag keskeny (1-1,5
m), ezért a víz sebes folyású, két partja alá van
mosva. Medrében a mintavételi helyszínen
lévő hídtól is tekintélyes távolságra (50-70 m)
nagy bazaltkövek találhatók, melyek nyilvánvalóan nem természetes úton kerültek oda. A
természetes mederaljzat a nagy kövek között
mikrolitál (Ø: 2-6 cm durva sóder) és akál (Ø:
2 mm-2 cm). A mintavételi helyen időnként felléphet diﬀúz ipari szennyezés, melyet az elmúlt
évek saját mérései is alátámasztanak.
A Torna-patak középső szakaszán található a
katasztrófát követően a 2., 3., és 4. mintavételi
helyünk (2.1/2. ábra). A 2. mintavételi hely Ajka
és Kolontár között, Kolontár határában lévő vasúti átkelőnél volt, erre a mederszakaszra a kazettából kiömlő vörösiszap hatására visszaduzzadt a patak vize. A 3. mintavételi hely Kolontár
és Devecser között található a Szentkút nevű
forrásnál. Devecser belterületén 2004 óta végzünk különböző kutatásokat a Torna-patakon,
emiatt a 4. mintavételi hely a Somló utca végében található. A víztest itt erősen módosított. A
meder medermorfológiai adottságai kedvezőtlenek, a területről történő gyors vízelvezetést
teszik lehetővé. A trapéz alakú meder ezen a
szakaszon a patak lefolyását meghatározza,
hullámtér nincs, a mesterséges kialakítású bevágódási mélység eléri a 3 métert.
A Torna-patak alsó szakasza már csaknem
természetes, a meder nincs megerősítve, ám
még mindig csatorna jellegű, a 3. tipológiai
típusba tartozik. Ezen a szakaszon található a
katasztrófát követően kijelölt 5. mintavételi
hely Kisberzseny határában (2.1/2. ábra). A 6.
mintavételi helyünk Karakó közelében helyezkedik el (2.1/2. ábra). Bevágódási mélység jó98

val nagyobb, mint Kisberzsenynél, valamint a
patakkal majdnem párhuzamosan az egyik part
magaslatán fut egy földút, amely mintegy gátként szolgál a Marcal felé, így a vörösiszap ezen
a helyen nem tudott jelentősen szétterülni.
A Marcalon a referencia helyünk
Nemeskeresztúr közelében található (7. pont,
2.1/2 ábra), mely kellően messze helyezkedik el
a Torna-patak torkolatától, így vörösiszap hatás
nem érte. A Marcal ezen a szakaszon síkvidéki vízfolyásokra jellemző tulajdonságokkal bír.
A víz áramlása igen lassú, a két part nagyobb
foltokban nádassal szegélyezett, a foltok között
a békakorsó képez nagy szigeteket olyan helyeken, ahol hordalék lerakódások vannak. A vízfolyást mezőgazdasági területek szegélyezik. A
víz huminanyagokkal színezett, nyárra jelentős
kiterjedésű vízitök (Nuphar luthea) mezők jelentek meg még a sodorvonalban (ahol szintén
állóvíz jellegű körülmények uralkodnak) is. A
hullámtér nem széles, feltételezhetően a medret ezen a szakaszon egyenesítették.
A 8. mintavételi hely Karakó mellett helyezkedik el (2.1/2. ábra), a Torna-patak ehhez közel torkollik a Marcalba, ezért a visszaduzzadás
miatt érezhető volt a vörösiszap ár hatása. A
folyó ezen a szakaszon lassú folyású, partján
rekettyefüzes, és kevés nád található. A víznek
a huminanyagokban gazdag vizekre jellemző
barnás-vöröses színe van.
A 9. mintavételi helyünk Kamond falu határában található (2.1/2. ábra), a meder hullámtere
jobb és bal parton is legalább 10 m, így a hullámtéren túlra vörösiszap nem jutott. Az ár viszszahúzódása után a parton 5-6 m szélességben
majdnem térdig érő vörösiszap lerakódás volt
megfigyelhető, mely az idővel kiszáradt, ezen
réteg eltávolítását 2011. május végén kezdték
meg az addig a vörösiszapos rétegen nyíló mocsári sárga nőszirom (Iris pseudacorus) teleppel
együtt.
A 10. mintavételi hely Boba és Nagypirit
összekötő út mentén található. A területet
ECONOMICA 2011/12

Környezettudomány

Vendégfejezet - A Pannon Egyetem Limnológia Tanszéke

lés nem volt megfigyelhető. A partot mindkét
oldalon hosszan nádas szegélyezi, már e keskeny 1,5 m-es nádszegélyben is mély a víz (valószínűleg emberi beavatkozás, kotrás miatt).
A 13. mintavételi hely Marcaltő határában található, a vízfolyás hullámtere széles, legalább
200 m, lefutása lapos. A 14. mintavételi helyünk
Mórichidánál van. A hullámtér szélessége mintegy 50 m, a meder mélyen fut, partján szakadozott nádas, a közvetlen part hirtelen mélyül,
bár nem annyira, mint az előzően így jellemzett
mintavételi helyek esetében. A vízfelszín
feletti mederrészt és a partot májusban
2.1/2. ábra. Mintavételi helyek a katasztrófát
takarítási munkáknak vetették alá, amely
követően a Torna-patakon és a Marcal folyón
során elszállították a vörösiszappal szenynyezett földréteget.
A 15. mintavételi hely a Marcalon
Koroncó közelében helyezkedik el, ezen
a szakaszon szintén széles a hullámtér.
A katasztrófát követően a területen levegőztető gátacskákat létesítettek, valamint ezen a ponton időnként beindított
kompresszorral fújatták a vizet a kárenyhítési beavatkozások során.
A vörösiszap katasztrófát követően az
első mintavételünk 2010. október 4-én
volt, azaz a katasztrófa napján. Ezt követően a 1.-10. mintavételi helyeken két hétig naponta, majd novemberig háromnaponta, azt követően pedig hetente, majd
2011 áprilisa óta havonta történt vízminta gyűjtése. A Torna-patak referencia és
devecseri szakaszán továbbra is hetente
veszünk vízmintát és egyéb, az éppen folyó kísérleteknek megfelelő mintákat (pl.
kovaalga, mikrogomba). A 1.-9. és 11.-15.
mintavételi helyeken a katasztrófa óta
Mintavételi helyek nevei:
havi gyakoriságú mintavételekkel mo1 – Ajka-Tósokberénd; 2 - Kolontár Vasúti átkelő;
3 - Szentkút; 4 – Devecser; 5 – Kisberzseny; 6 – Torna nitorozzuk a makrogerinctelen szervezeteket, s ezen alkalmakkor vízmintát is
Karakó; 7 – Nemeskeresztúr; 8 – Marcal Karakó;
9 – Kamond; 10 – Boba; 11 – Mersevát; 12 – Békás; 13 gyűjtünk laboratóriumi elemzés céljából.
Vízanalitikai és terepi mérések 1.-15.;
– Marcaltő; 14 – Mórichida; 15 – Koroncó.
Forrás: Google Maps, Copyright ©2008 Top-Map Ltd.
makrogerinctelen monitoring 1.-9., 11-

mezőgazdasági területek ölelik körbe, melyek
nagy része belvíz miatt időszakosan hosszabbrövidebb ideig vízborítás alatt áll. Az ár visszahúzódása után a folyó partján itt is több méter
széles, mély iszapréteg terült el, melynek eltávolítását már elvégezték. A 11. mintavételi hely
Mersevát mellett helyezkedik el, a vízmélység
már a nádas és a parti régióban is nagy (1,6-1,8
m). A 12. mintavételi hely Békás közelében található. A felmért szakaszon a Marcal majdnem
egyenes, hullámterén kívül a vörösiszap elterü-
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15.; avarzsákos kísérletek 1., 4.; primer produkció mérése 9.; vízi mikrogombák vizsgálata 1.,
4. mintavételi helyeken történtek.
2.2 Terepi és
laboratóriumi vízanalitikai mérések
2004-től folyamatosan végzünk terepi és laboratóriumi vízanalitikai méréseket a Tornapatakon a különböző kísérleteknek megfelelő
mintavételi gyakorisággal. Az egyes mintavételek alkalmával minden esetben a mintavételek
helyszínén meghatároztuk multiparaméteres
mérőműszerrel a víz pH-ját, vezetőképességét,
oldott oxigén tartalmát, oxigéntelítettségét,
hőmérsékletét és zavarosságát. A bevonatban
élő algák fotoszintézis vizsgálataihoz kapcsolódó mintavételekkor fényintenzitást is mértük. A
közvetlenül a vízfelszín alatt illetve közvetlenül
a bevonat felett a meder alján mért fényintenzitás értékekből a Lambert-Beer összefüggéssel
kiszámítottuk a víz vertikális fénykioltási paraméterét (KIRK, 1994).
Valamennyi mintavétel során 1,5 liter vízmintát gyűjtöttünk, melyeket sötétben tartva
laboratóriumba szállítottunk. A vízanalitikai
méréseket nemzetközileg elismert módszerek alapján végeztük (APHA, 1998; WETZEL és
LIKENS, 2000), a vízmintákban a következő paramétereket határoztuk meg:
- SO42-, NO2-, NO3-, NH4+, SRP (oldott reaktív
foszfor), TP (összes foszfor) spektrofotometriás módszerrel (APHA, 1998);
- SRSi (oldott reaktív szilícium) spektrofotometriás módszerrel (WETZEL és LIKENS, 2000);
- KOI, p- és m-lúgosság, Cl- titrimetriás módszerrel (APHA, 1998);
- lebegőanyag tartalom (WETZEL és LIKENS, 2000).
2.3 Diatomák és ökológiai indikáció
A diatomák olyan kovavázas mikroalgák, melyek
a folyóvízi ökoszisztémákban igen nagy jelentőséggel bírnak, a legfajgazdagabb algacsoportok
egyikét alkotják. A folyóvízi bio- és genetikai
100

diverzitásnak meghatározó elemei (PATRICK,
1961), fontos elsődleges termelők, ezáltal a
táplálékhálózat és az energiaáramlás alapkövei. A kovaalgák közvetlenül és érzékenyen reagálnak számos fizikai- kémiai- és biológiai változó, mint pl. hőmérséklet (DESCY és MOUVET,
1984), tápanyagtartalom (PAN és mtsi., 1996)
és a pl. vízicsigák általi legelés (MCCORMIC és
STEVENSON, 1989) megváltozására. Az összes fizikai és kémiai változó mérése - melyek fontos
meghatározói az ökoszisztémának - gyakorlatilag lehetetlen. A biológiai indikátor szervezetek
érzékenyen reagálnak olyan fizikai és kémiai
paraméterek megváltozására is, amelyeket
esetleg még mérni sem lehet, vagy legalábbis gyakorlatilag lehetetlen a megfelelő tér- és
időbeli felbontással történő mérésük. Ezért a
biológiai indikátorok alkalmazása fontos része
a környezeti állapotbecslésnek, különösképp,
hogy ezen szervezetek védelme, kezelése a legtöbb programnak egyúttal célja is. A kovaalgák
gyorsan megtelepednek különféle alámerült felületeken, rövid generációs idejük (ROTT, 1991)
miatt gyors szaporodásnak indulnak, mely biztosítja a kis időkülönbözetet a bolygatás és az
azokra adott válasz között (VINEBROOKE, 1996).
A kovaalgák fajspecifikus érzékenysége kétségbevonhatatlan, ha pl. a biomasszában illetve a
fajösszetételben való hihetetlen változatosságukat tekintjük (PATRICK, 1961). A kovaalgák további fontos jellemzője, hogy fosszilizálódnak,
ezért állapotrekonstrukcióra is alkalmasak,
valamint a kovaalga preparátumok kis helyen,
időben nem korlátozott módon eltarthatók (archiválhatók), s ismételt vizsgálatoknak, ellenőrzéseknek vethetők alá.
Magyarországon a vízfolyások kovaalga alapú vízminősítéséhez a Coste (CEMAGREF, 1982)
által kifejlesztett IPS (Indice de Polluosensibilité
Spécifique or Index of Pollution Sensitivity)
indexet használják, mert az erősen korrelál a
szerves anyagok mennyiségével (KOI, összes N
és P), főionokkal (klorid, szulfát, vezetőképesECONOMICA 2011/12
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ség) és a trofitással is (PRYGIEL és mtsi., 1996).
Az eredeti IPS kiszámításának módja a ZELINKA
és MARVAN (1961) által leírt összefüggés alapján történik:

ahol ni az i-edik faj relatív gyakorisága, si az érzékenységi és vi az indikátor értéke. Az index
értéke 1 és 5 közé esik, melyet átskáláztak 0 és
20 közti tartománnyá. A javasolt IPS kategóriahatárokat hegy-, domb-és síkvidéki vízfolyásokra ECOSURV (www1) alapján az 2.3/1. táblázat
foglalja össze.

Minden mintavétel során véletlenszerűen egyegy mészkő szubsztrátot távolítottunk el a dróthálóról, majd az aljzat felső felét rövid sertéjű
fogkefe és kés segítségével lekapartuk (KELLY és
mtsi., 1998). A bevonatot etilalkohollal tartósítottuk, majd a laboratóriumba szállítottuk.
A laboratóriumban a bevonat mintát forró hidrogén-peroxidos roncsolásnak vetettük
alá (ÁCS és KISS, 2004), kovavázak beágyazása
Pleurax gyantába történt (törésmutató: 1,7). Az
így elkészített tárgylemezeket fénymikroszkóppal (Nikon Eclipse E600), immerziós olajjal,
100-as objektívvel, 1000X-es nagyításon vizsgáltuk. Véletlenszerűen kiválasztott 400 valvát
(kovavázat) számoltunk és határoztunk meg. A

2.3/1. táblázat. IPS kategóriahatárok különböző típusú kisvízfolyások esetén.
A kategóriák neve mellett a kategóriának megfeleltetett színjelölés látható.
MINŐSÉG
KIVÁLÓ (KÉK)
JÓ (ZÖLD)
KÖZEPES (SÁRGA)
MÉRSÉKLET (NARANCS)
GYENGE (PIROS)

HEGYVIDÉKI
17< IPS <20
13< IPS <17
9< IPS <13
5< IPS <9
IPS <5

A mintavételek Devecserben (2.1/1. ábra) a
katasztrófát megelőzően 2004-2005-s kutatási
periódusban a patak sodorvonalából, állandó
számú, méretű és pozíciójú kő szubsztrátról
történtek, míg a 2008-tól 2010-ig történő kísérlet során aljzatnak 10x10x3 cm-es oldalhoszszúságú, 10x10 cm felületű süttői mészköveket
használtunk, melyeket dróthálóra rögzítettünk
és a patakmeder aljára fektettünk. A választásunk azért esett a süttői mészkőre, mivel a
Torna-patak mészköves alapkőzetű területen
folyik keresztül. A katasztrófát követően 2011.
április 10-től 2011. május 1-ig vizsgáltuk a patak kovaalga flórájának újbóli megtelepedését
2011. április 6-án Devecserbe (2.1/2. ábra) kihelyezett mészkő szubsztrátokon háromnapos
mintavétellel.
ECONOMICA 2011/12

DOMBVIDÉKI
16< IPS <20
12< IPS <16
8,5< IPS <12
5< IPS <8,5
IPS <5

SÍKVIDÉKI
15,5< IPS <20
11,5< IPS <15,5
8< IPS <11,5
5< IPS <8
IPS <5

határozást a Süβwasserflora von Mitteleuropa
(KAMMER és LANGE-BERTALOT, 1991-2000),
Diatoms of Europe (LANGE-BERTALOT, 20002003) és az Iconographia Diatomologica
(LANGE-BERTALOT, 1995-2005, 2007) köteteinek
segítségével végeztük. A kapott adatokból az
egyes fajok relatív gyakorisága meghatározható
az egyes mintákban. A kapott és számolt adatokat felhasználva a kovaalga alapú vízminősítéshez az OMNIDIA 5.1 szoftvert használtuk.
A Pannon Egyetem Limnológia Intézeti Tanszéke által kutatott vízfolyások kovaalga adatainak és vízanalitikai eredményeinek rendezett
tárolására, könnyebb kezelésére, valamint több
szempont szerinti lekérdezésére terveztük meg,
és készítettük el a Peridat on-line perifiton adatbázist. Az elkészült adatbázis tárolja az eddig
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megtalált kovaalgák alapadatait, a mintavételi
helyek adatait, a bevonatminták kovaalga öszszetételét, a vízfolyásokból vett vízminták fizikai
és kémiai paramétereit (2.3/1. ábra). Jelenleg
az adatbázis 743 algafaj adatait, a Dunántúl 24
vízfolyásának alapadatait, e vízfolyásokból vett
423 vízminta kémiai összetételére vonatkozó
adatot és 264 bevonatminta részletes fajösszetételét tartalmazza. Az adatbázis felhasználói
névvel, jelszóval védett, a bejelentkezés után
lehetővé teszi az adatfeltöltést és az adatok lekérdezését.

ák ebben a tekintetben milyen hatékonyságot
valószínűsítenek?
2.4 Bevonatalga közösségek
elsődleges termelésének becslése
A Torna-patak esetében a katasztrófát megelőzően 2008. április és 2009. szeptember között
havonta mértük az algabevonatok fotoszintézisének intenzitását. Két természetes szakaszon
és két módosított szakaszon jelöltünk ki mintavételi helyeket (2.1/1. ábra). A természetes
szakaszok Csehbánya környékén, a módosított

2.3/1. ábra. A Peridat on-line perifiton adatbázis képernyőképe

A Torna-patak két adatsorát (2004. szeptember 9. - 2005. szeptember 27. valamint 2008.
április 14. - 2009. május 18.) részletesebben
is megvizsgáltuk (BÍRÓ, 2007a; LENGYEL, 2010).
A cél annak felderítése volt, hogy a kovaalga
összetételben milyen változások következtek
be a négy év alatt. További feladat volt annak
megválaszolása, hogy a mintavételek során az
összes, a patakban élő kovaalga fajt megtalálták-e, illetve a különböző mintavételi stratégi102

szakaszok pedig Devecser környékén (az egyik
Devecser belterületén, míg a másik Devecser
és Kolontár között) találhatók. A mérés reprodukálhatósága és jobb kontrollálhatósága miatt
a bevonat növesztéséhez 25 cm2 felületű süttői
mészkőkockákat alkalmaztunk, amelyek alját
és oldalait parafinnal vontuk be, hogy csak az
egyetlen nem paraﬃnozott, felső oldalon képződhessen bevonat. A kísérleti időszakban 4
mintavételi helyre havonta 30-30 db mészkőECONOMICA 2011/12
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kockát helyeztünk ki, melyeket a 3 hetes kolonizációs idő letelte után begyűjtöttünk és laboratóriumba szállítottunk. A fotoszintézis mérése egyedi tervezésű inkubáló berendezésben
történt (ÜVEGES és mtsi., 2007), mely lehetővé
tette a fotoszintetikus aktivitás vizsgálatát eltérő fényintenzitás- és hőmérséklet értékeken. A
laboratóriumi mérések során az egyes köveket
felületükön a bevonattal külön tárolóedénybe
helyeztünk, melyekben szűrt patakvíz volt. A
víz-levegő felületen megakadályoztuk a gázkicserélődést, ezáltal a vízben az oldott oxigén
koncentrációjának változása alapján nyomon
követhető volt a fotoszintézis és légzés mértéke. A mérések végeztével a kapott adatokból a
fotoszintetikus paraméterek matematikai modellek segítségével (WEBB és mtsi., 1974; PLATT
és mtsi., 1980) meghatározhatókká váltak.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)
szentkirályszabadjai mérőállomásán 2008.
április és 2009. szeptember között mért
globálsugárzás napi értékeinek óránkénti bontásából kiszámítottuk a vizsgálati időszakra a
bentikus közösségeket elért fényintenzitást.
Az OMSZ-től kapott, J cm-2h-1–ban megadott
globálsugárzás adatokat átszámítottuk μmol
m-2 s-1 mértékegységre, és meghatároztuk a
PAR (fotoszintetikus szervezetek számára hasznosítható sugárzás tartomány) tartományba
eső sugárzás nagyságát. A számolásnál figyelembe vettük, hogy a globálsugárzás értékének
kb. 47%-a esik a PAR tartományba (WETZEL és
LIKENS, 2000), illetve hogy a vízfelszínről kb.
10% verődik vissza. A vízfelszín alatti fényintenzitás és a vertikális fénykioltási paraméter értékeinek (k) ismeretében becsültük a bentikus
közösségeket érő fény intenzitását a különböző
mintavételi helyeken. Ezt követően a fotoszintetikus paraméterek, és a közösségeket elérő
fényintenzitás alapján becsültük az epiliton elsődleges termelését az eltérő fényellátottságú
helyeken (WEBB és mtsi., 1974; PLATT és mtsi.,
1980) a kísérlet időtartamára.
ECONOMICA 2011/12

A katasztrófát követően a Marcal folyó medrében lerakódott gipsz felszínén már 2011. novemberben megfigyelhető volt az alga kolonizáció. A gipszről Karakó közelében (2.1/2. ábra)
2011. november 17-én gyűjtött bevonatalga
minták fotoszintézisét a laboratóriumba szállítást követően a fent említett inkubáló berendezésben mértük a mintavételkor tapasztalt
hőmérsékleten (11 °C), 9 különböző fényintenzitáson. A mérést követően meghatároztuk a
fotoszintetikus paramétereket.
2.5 Vízi makrogerinctelenek vizsgálata
Az iszapár előtti makrogerinctelen fauna állapotról elsősorban két vizsgálat alapján tudunk
véleményt formálni. Az egyik egy 1 éven át
tartó avarlebontási kísérlet volt (2.6 fejezet),
melynek hangsúlyos eleme volt az aprítók tevékenységének vizsgálata a Torna-patak négy
pontján (2.1/1. ábra) (KOVÁCS és mtsi., 2011).
A másik egy szintén egy évig tartó felmérés volt
a Torna-patak devecseri szakaszán (4. mintavételi hely, 2.1/1. ábra), melynek során kéthetente az AQEM protokoll leírása alapján menynyiségi és minőségi mintagyűjtést folytattunk a
makrogerinctelen szervezetekre és a minerális
mikrohabitatokra nézve (BALASSA, 2010).
A katasztrófa után a makrogerinctelen mintázást 2010. október 12-én kezdtük meg, azóta a
mintavételek négyhetente történnek a 2.1/2. ábrán látható 1.-9. és 11.-15. mintavételi helyeken.
A mintavételi helyek kijelölésében törekedtünk
egyrészt a térbeli egyenletességre, másrészt a
könnyű megközelíthetőségre. A munkát minden
ponton terepbejárással kezdtük közvetlenül a
parton és a mederben is. Felmértük a partvonal
és a part menti vegetáció pusztulásának mértékét, a mederaljzat szemcseméretét és a partfal
friss alámosódásának jeleit. Mintavételeink során
az EU által elfogadott AQEM protokoll előírásait
követtük (AQEM CONSORTIUM, 2002). A protokoll
tartalmazza a mintavételi helyre vonatkozó, azzal
kapcsolatos információkat, a patak morfológiai
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és hidrológiai adatait, és a mintákkal összefüggő egyéb adatokat (pl.: hidrológiai és tipológiai
típus, ártér-, hullámtér-, elöntési bemélyedés
szélessége, bevágódási mélység, az átlagos mederszélesség, valamint az átlagos és maximális
vízmélység, vízsebesség, part menti vegetációból
adódó árnyékoltság, módosító hatások, szemmel
látható szennyeződések, víz színe, aljzat szemcseméretének százalékos megoszlása).
Az AQEM protokolltól annyiban tértünk el, hogy
nem a javasolt 20 almintás rendszerrel dolgoztunk, hanem csak tízzel. Ennek oka az aljzatok
jelentős mértékű homogenitása volt (a minerális
mikrohabitatokat az iszapár elmosta). Ez azt
jelenti, hogy a szakaszra jellemző, kiválasztott
reprezentatív patak/folyószakaszon az aljzattípusokat nem 5 százalékonként, hanem 10 százalékonként kategorizáltuk, így 10 almintából állt
össze egy adott alkalommal a teljes minta.
A vízfolyásból egyelőhálóval gyűjtött
almintákat egyesével a terepen válogatótálcába helyeztük és kiválogattuk belőle a
makrogerinctelen egyedeket, melyeket a terepen 70%-os etanolban tartósítottuk. A 2011.
májusi mintavételtől kezdve a referencia helyeken elkezdtük alkalmazni a Sub Sampling
(AQEM CONSORTIUM, 2002) módszert is egyes
élőlénycsoportok esetében (pl. Gammaridae).
Erre azért volt szükség, mely némely állatcsoport esetében a kora tavaszi a friss peterakást
követően az apró lárvák tömegessé vállnak,
melynek maradéktalan kiválogatása lehetetlen (főleg az olyan állatcsoportokról van szó,
melyeknek az imágója más vízterekről repül át
petézni (pl. kérészek, álkérészek, tegzesek) a kipusztult élővilágú Tornára és Marcalra. A kis lárvák tömegességének ez esetben az is oka lehet,
hogy a tápláléklánc nem teljes még, így nem
válnak prédaszervezetté.) A Sub Sampling módszer lehetővé teszi, hogy az egyedeknek csak a
negyedét válogatjuk ki, majd ezt az egyedszámot felszorozzuk. A módszer használatával a
hibaszázalék még mindig alacsony marad.
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A makrozoobentosz (aljzaton élő makrogerinctelen) szervezetek (pl. vízi poloskák,
csigák, kagylók, szitakötő lárvák, vízi bogarak,
kérész lárvák, tegzes lárvák, álkérész lárvák,
kétszárnyú lárvák, piócák) mennyiségi és minőségi adatait funkcionális táplálkozási csoportok
szerint és a karakterfaj listák szerint is értékeltük. A funkcionális táplálkozási csoportba soroláshoz az ASTERICS 3.1.1. programot (AQEM
CONSORTIUM, 2002) használtuk. Az ASTERICS
(AQEM/STAR Ecological River Classification
System) egy szoftver a vízfolyások ökológiai
minőségének vizsgálatára. A makrogerinctelen
állatok karakterfaj csoportjainak minősítésére
a QBAP indexhez megalkotott karakterfaj listát
használtuk (SZILÁGYI és mtsi., 2004; SZILÁGYI és
mtsi., 2008), melyet a hazai vízfolyás típusokra
dolgoztak ki. Az eredmények értékelése során
az Microsoft Excel és a Syntax2000 (PODANI,
2000) programokat használtuk.
2.6 Avarlebomlás, avarlebontás vizsgálata
A vízfolyásokat kísérő erdős vegetáció avarhullása jelentős energiaforrást jelent mind a szárazföldi, mind a vízi ökoszisztémák számára. A
lebontás létfontosságú ökoszisztéma folyamat,
így kutatása fontos (ABELHO, 2001; GESSNER,
2001; BÄRLOCHER, 2005; GRAÇA és CANHOTO,
2006).
A katasztrófa előtt avarzsákos kísérletet végeztünk a Torna-patak devecseri szakaszán
(2.1/1. ábra) a 2008-as évben (3.4. fejezet),
valamint 2009. január 3. és június 2. között. Az
avarlebomlás vizsgálatára alkalmas módszerek
közül a legelterjedtebb avarzsákos módszert
alkalmaztuk (GRAÇA és mtsi., 2005). Háromféle
avart (fűz, nyár, tölgy) vizsgáltunk. Az előzőleg
begyűjtött avart laboratóriumban 75 °C-on tömegállandóságig szárítottuk. A száraz levelekből 10±0,1 g-ot 3 mm lyukbőségű, kb. 10x10cm
méretű zsákokba töltöttünk. A megtöltött avarzsákokat rácson rögzítve helyeztük a patakba,
majd ezekből kéthetente vettünk mintát a
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makrogerinctelen szervezetek, a lebontási ráták
és a gombák biomasszájának meghatározásához. A minták laboratóriumba szállítását követően háromszintes, különböző lyukbőségű szita
felett átmostuk a leveleket, hogy eltávolítsuk a
felesleges rárakódott szervetlen szesztont, illetve hogy lemossuk az összes, avarzsákba bejutott makrogerinctelent. Az avarzsákban található makrogerinctelen egyedeket egy tálcán gyűjtöttük, majd mintatartó üvegekbe téve 70%-os
etanolban tartósítottuk későbbi meghatározás
céljából. Avarfogyás meghatározásához az átmosott avarmintákat 75 °C-on tömegállandóságig szárítottuk, majd lemértük a megmaradt
avar tömegét.
A fonalas gombák egyik fő alkotója az
ergoszterol, ami az elsődleges szterol a sejtmembránban (AXELSSON és mtsi., 1995) és
nem található meg a növényekben és az állatokban (NEWELL, 1992). A gombákban található ergoszterol mennyisége alkalmas a
gombák biomasszájának becslésére, mivel az
ergoszterol tartalom és a biomassza között
szoros korreláció áll fenn (GESSNER és CHAUVET,
1997; GESSNER, 2005). Az ergoszterol viszonylagos kémiai instabilitása miatt gyorsan lebomlik a sejt halála után, így alkalmas az élő sejtek
mennyiségi meghatározására (WEETE és mtsi.,
1980).
A korábbiakban ismertetett avarzsákos kísérletből származó tisztított avarból minden
esetben 4-5 levelet mélyhűtőbe tettünk a későbbi ergoszterol mérésekig. Az ergoszterol
méréshez a légszáraz avarokból ismert tömeget mértünk be, majd pár óra hűtés után fél
órán át 80 °C-on extraháltuk KOH-os metanol
oldatban. Az ergoszterol elválasztása SPE (solid
phase extraction) segítségével történt, majd az
izopropanollal kinyert ergoszterol mennyiségét
HPLC-vel határoztuk meg (GESSNER, 2005). A
HPLC rendszer fontosabb paraméterei a következők voltak: eluens: 100% metanol; áramlási
sebesség: 1 ml perc-1; gáz: He; pumpa: Waters
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600; UV lámpa: Waters 490; időállandó: 0,1;
AUFS: 1; λ=282 nm; termosztát: Waters 410;
hőmérséklet: 33 °C; oszlop: Nova-Pak C18,
3,8x150 mm, 4 μm. A kalibráló görbék elkészítéséhez ≥95% (HPLC) ergoszterol sztenderdet
használtunk. Biomassza becslése: 5,5 mg
ergoszterol felel meg 1 g gomba biomasszának
(GESSNER és CHAUVET, 1997; GESSNER, 2005).
A katasztrófát követő avarlebomlási vizsgálatokat 2011. február 16-án kezdtük meg. Két
mintavételi helyet jelöltünk ki. Referenciaként
szolgált az Ajka-Tósokberénden kijelölt mintavételi hely (2.1/2. ábra), míg a katasztrófa által
érintett szakaszról a devecseri mintavételi helyet
(2.1/2. ábra) választottuk a több éves kutatási előzmény okán. A vizsgálatok során tizenegy
féle avar lebomlását vizsgáltuk: bükk (Fagus
sylvatica), csertölgy (Quercus cerris), kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), mezei juhar (Acer
campestre), hegyi juhar (Acer pseudoplatanus),
platán (Platanus sp.), nyár (Populus sp.), közönséges nyír (Betula pendula), kislevelű hárs (Tilia
cordata), fehér fűz (Salix alba), virágos kőris
(Fraxinus ornus). Ezek a fajok a Közép-nyugatdunántúli régióban legelterjedtebb erdőalkotót
fafajok. A leveleket közvetlen lombhullás után a
Veszprém és Ajka környéki erdőkben gyűjtöttük,
majd laboratóriumban 75 °C-on tömegállandóságig szárítottuk. A száraz levelekből 10±0,1 g-ot
3 mm lyukbőségű, kb. 10x10cm méretű zsákokba töltöttünk. Az így előkészített avarzsákokat
a mintavételi helyen rácsra erősítettük, majd a
rácsot a patak sodorvonalában az aljzathoz rögzítettük (2.6/1. ábra. Lásd a 106. o).
A kihelyezést követően 24, majd 48 óra
múlva történt mintavétel, ezután az első hónapban hetente, majd kéthetente vettünk
minden avartípusból 3 párhuzamos mintát. A
minták laboratóriumba szállítását követően
háromszintes, különböző lyukbőségű szita felett lemostuk a levelekre rakódott szervetlen
szesztont, valamint kiválogattuk az avarzsákban található makrogerinctelen szervezeteket,
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2.6/1. ábra. Rácsra rögzített avarzsákok (bal)
és a rács rögzítése a Torna-patak devecseri mintavételi helyén (jobb).

melyeket 70%-os etanolban tartósítottuk későbbi meghatározás céljából. Avarfogyás meghatározásához az átmosott avarmintákat ismét
75 °C-on tömegállandóságig szárítottuk, majd
lemértük a megmaradt avar tömegét. Az avar
kémiai összetételének elemzése során összes
foszfor, összes nitrogén, összes szénhidrát és
összes lipid mennyiséget vizsgáltunk (Graça és
mtsi., 2005).
2.7 Vízi lebontó
mikrogombák minőségi vizsgálata
A vízi Hyphomycetes fajok (Ingold-féle gombák)
kulcsszerepet töltenek be a vízben zajló lebontási folyamatokban (BÄRLOCHER és KENDRICK,
1974; SUBERKROPP és KLUG, 1976; GESSNER
és CHAUVET, 1994; HIEBER és GESSNER, 2002;
PASCOAL és CÁSSIO, 2004). Az Imperfekt gombák
törzsébe tartozó osztály, az Ascomycoták és a
Basidiomycoták ivartalan alakjai. Mai tudásunk
szerint több mint 600 édesvízi gombafajt ismerünk, és ebből nagyjából 300 faj sorolható az
Ingold-féle gombák csoportjához (GOH és HYDE,
1996). Főleg gyors folyású, jól átlevegőzött patakokban fordulnak elő (WEBSTER és DESCALS,
1981), így megtalálhatók a Torna-patakban is.
A vörösiszap-katasztrófa után egy hónappal
vett vízminták mikroszkópos vizsgálata során
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detektáltuk először az Ingold-féle gombák jelenlétét a vízfolyásban (2.7/1. ábra), s ez lehetővé tette, hogy a gombák avarlebontási
folyamatait egy olyan helyszínen vizsgáljuk,
ahol a makrogerinctelenek kezdeti hiánya miatt
a lebontásban csakis a gombák vesznek részt.
Célunk volt a primer kolonizátorok faji meghatározása, a gombafajok szukcessziójának és
biomasszájának vizsgálata, továbbá ezen jellemzők összehasonlítása a Torna-patak érintett
és referencia szakasza között.
A mikrogombák gyűjtését és vizsgálatát az
avarlebomlási vizsgálatokkal egyidőben, 2011.
február 16-án kezdtük meg. Az avarzsákokat a
fent leírt módon gyűjtöttük a devecseri mintavételi helyen (2.1/2. ábra), a laboratóriumba
való érkezésüket követően az avar alapos átmosása után 4-4 avarzsákból (Salix alba, Quercus
cerris, Fagus sylvatica és Populus nigra) egyegy levelet ultratiszta vízzel (Direct-Q3 Water
Purification System, Millipore) megtöltött
edényekbe helyeztünk tenyészet létrehozása
céljából. A tenyészeteket 3-4 napig levegőztettük szobahőmérsékleten. Ezt követően a szuszpenziót membránfilteren (Ø=8 μm, Whatman
Cyclopore Track Etched Membrane) átszűrtük,
és a szűrőn fennakadó konídiumokat (a gombák ivartalan szaporító képletét) metilénkékes
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laktofenol-oldattal megfestettük (GÖNCZÖL és
mtsi., 1999). Morfológiájuk alapján, mikroszkóp
alatt meghatároztuk a lebontásban szerepet
játszó gombafajokat, valamint az egyes fajokra
jellemző konídiumok százalékos megoszlását.
2.7/1. ábra. A vörösiszap-katasztrófa után
egy hónappal Devecserben vett vízminta mikroszkópos vizsgálata során talált Tricladium
angulatum faj csírázó konídiuma
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vagy színes minták elemzésére. A protokollra épülő szabványt (ISO 21338:2010: Water
quality - Kinetic determination of the inhibitory
eﬀects of sediment, other solids and coloured
samples on the light emission of Vibrio fischeri
/kinetic luminescent bacteria test) 2010-ben
fogadták el, elfogadása hazánkban jelenleg
előkészítés alatt áll. Erre a protokollra épült
a finn Aboatox Co. által forgalmazott Ascent
Luminométer.
A kinetikus toxicitás-mérés (LAPPALAINEN és
mtsi., 1999) során a készülék a mintához adagolja a baktérium-szuszpenziót, majd az ezt követő 30 másodperces időszakban folyamatosan
rögzíti a fénykibocsátás jellegét és lefutását.
A kontrollban a baktériumok felvillannak (a
rendszer rövid neve éppen ezért Flash System),
a fénykibocsátás pedig közel állandó szinten
marad (2.8/1. ábra, bal). Toxikus közegben a
baktériumok felvillannak, majd a minta gátló
hatására gyakorlatilag azonnal (még a 30 mpes intervallumon belül) fénykibocsátás-gátlás
következik be (2.8/1. ábra, jobb).
A minta toxikus jellege tehát már 30 mp-es
expozíció során becsülhető, számszerűsíthető,
MORTIMER és mtsi. (2008) pl. ezt a megközelítést alkalmazta nanorészecskék toxicitásának
becslésére.
További fejlesztés a magas lebegőanyag tartalmú, vagy színes minta Tyndall szórásának

2.8 Ökotoxicitás becslése
Flash rendszerrel – a rendszer bemutatása
Az ökotoxikológiai gyakorlatban legelterjedtebben alkalmazott bakteriális teszt a Vibrio fischeri
biolumineszcencia-gátlásán alapuló vizsgálat.
A V. fischeri biolumineszcens,
Gram negatív baktérium. A
2.8/1. ábra. Fénykibocsátás lefutása a kontrollban (bal)
szervezetet ért toxikus hatás
és a fénykibocsátás lefutása toxikus mintában (jobb).
a fénykibocsátás csökkenését
eredményezi. A gátlás mértéke
arányos a toxikus hatás erősségével, és jól számszerűsíthető
végpont, mivel a fénykibocsátás egy megfelelően kialakított
luminométerrel mérhető.
A LAPPALAINEN és mtsi.
(1999, 2001) által kidolgozott
protokoll javasolt szilárd és/
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kiküszöbölése (LAPPALAINEN és mtsi., 2001), zíció előtti és utáni fénykibocsátás alapján hatáamely nem toxikus minta esetében virtuális to- rozzuk meg. Ez a számítási mód is lehetőséget
xicitást eredményezne. Kinetikus mérés során a ad a „színkorrekcióra”, azaz annak a figyelemkapott jel alapján a zavarosság okozta fénykibo- bevételére, hogy zavaros, sötét mintákban elecsátás gátlás világosan elkülöníthető a toxikus ve kisebb a leolvasható lumineszcencia-érték.
hatástól, itt ugyanis az első 30
2.8/2. ábra. Fénykibocsátás lefutása nem toxikus,
mp-es jel során a kontrollhoz
zavaros/sötét mintában (bal), valamint
képest eleve alacsonyabb a
a
fénykibocsátás
lefutása toxikus, zavaros/sötét mintában (jobb)
kezdeti fénykibocsátás, azonban ez utána közel állandó
marad (2.8/2. ábra, bal). Végül
a zavaros (sötét), de toxikus
minta által az első 30 mp-ben
generált jel szintén jellegzetes: a kontrollhoz képest eleve
alacsonyabb a fénykibocsátás,
ami a kezdeti felvillanást követően a toxikus hatásra lecsökken, tapasztalható tehát
a toxikus mintákra általánosan
3. A TORNA-PATAK
jellemző csúcs (2.8/2. ábra, jobb).
A toxicitás számszerű értékelése a beállított ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTJELLEMZŐI
(max. 30 perces) expozíció után számított gát- A VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFÁT MEGELŐZŐEN
lás alapján történik, szintén az Aboatox Co.tól beszerzett Ascent szoftver segítségével, az 3.1 Általános vízkémiai jellemzők
A katasztrófát megelőző évekből rendelkezéalábbi képlet alapján:
sünkre álló vízanalitikai eredményeket a Peridat
on-line adatbázisban tároltuk. A NO2-, NO3-,
KF = IC30/IC0
INH% = 100 - 100 x (IT30 / KF x IT0),
NH4+, SRP, TP, Cl-, SO42-, KOI és oldott oxigén
tartalom értékei a katasztrófát követően nem
ahol: KF = korrekciós faktor; IC30 = a kontrollban különböztek szignifikánsan a korábbi, illetve a
mért lumineszcencia-intenzitás 30 perc expozí- referencia helyen kapott eredményektől. Emició után, RLU-ban kifejezve; IC0 = a kontrollban att a korábbi eredményekből azokat emeltük ki,
mért kezdeti lumineszcencia-intenzitás, RLU- mely paraméterekre a katasztrófa szignifikáns
ban kifejezve; IT30 = a mintában mért luminesz- hatással volt.
cencia-intenzitás 30 perc expozíció után, RLUA 2004-2005 időszakból összesen 12
ban kifejezve; IT0 = a mintában mért kezdeti devecseri vízminta, míg a 2008-2009-es adatlumineszcencia-intenzitás, RLU-ban kifejezve.
sorok esetén összesen 120 devecseri vízminta
A gátlás kiszámítására szolgáló képletből is lát- adatai kerültek be az adatbázisba. A Torna-paható, hogy a kontrollban mért fénykibocsátás tak vizének pH-ja Devecsernél a 2004-2005-ös
értékét csak a korrekciós faktor kiszámításánál adatsor alapján átlagosan 7,6, míg 2008-2009
kell használni, a tényleges gátlás mértékét a között átlagosan 7,9 volt. 2010. első félévében
(feltételezhetően) toxikus mintában mért expo- az pH átlagos értéke Devecsernél 8,0 volt.
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A minták fajlagos vezetőképességének az átlagértéke 2004. és 2005. között 625 μS cm-1 volt.
2008-2009 időszakban a fajlagos vezetőképesség átlagértéke 1234 μS cm-1-nek adódott.
2010. első félévében a patak vizének átlagos
fajlagos vezetése 1098 μS cm-1 volt.
A Torna-patak devecseri szakaszán 2009-ben
a nátriumion átlagos koncentrációja 152,7 mg
L-1, a káliumion átlagos koncentrációja 10,43 mg
L-1volt. 2010-ben erre vonatkozóan nincsenek
mérési adataink, de a referenciahelyek megfelelő összehasonlítási alapot szolgáltatnak.
A p-lúgosság átlagos értéke 2008-2009 mintavételi időszakban 0,0, míg az m-lúgosság átlagos értéke 4,89 mg L-1 volt. 2010 első félévében
átlagban 0,0 mg L-1 p-lúgosság és 4,47 mg L-1
m-lúgosság értékeket kaptunk.
A patak vízminősége a korábbi évek vízkémiai paraméterei alapján a jó és közepes kategóriába esett (MSZ 12749, Felszíni vizek minősége,
minőségi jellemzők és minősítés).
3.2 Bevonatlakó kovaalgák fajszáma és
a kovaalga alapú ökológiai állapot indikációja
A katasztrófát megelőzően összesen 3 kísérleti
periódusban történtek bevonatlakó kovaalgák felhasználásával vizsgálatok a Torna-patak
devecseri szakaszán (2.1/1. ábra). Az első periódusban, a 2004. októbertől 2005. szeptemberig
történő mintavétel során összesen 24 alkalommal gyűjtött bevonat mintában összesen 75 fajt
sikerült azonosítani, a minták átlagos fajszáma
pedig 26 volt. A Shannon diverzitás értékei 1,20
és 3,93, míg az egyenletesség értékei 0,29 és
0,77 között változtak (3.2/1. táblázat). A legnagyobb diverzitás az októberi mintákat jellemzi,
míg a legalacsonyabb étékeket télen, februárban tapasztaltuk. A fajok többsége a Navicula
(14 faj), a Nitzschia (9 faj) és a Fragilaria (12
faj) nemzetségekbe tartozott. A periódusnak
4 domináns faja (éves átlagos relatív gyakoriságuk meghaladja az 5%-ot) volt, mint például
a Navicula lanceolata. Szubdomináns faj (éves
ECONOMICA 2011/12

átlagos relatív gyakoriságuk 1-5% közötti) volt
többek között a Gomphonema olivaceum, mely
csak bizonyos időszakokban vált dominánssá
(3.2/2. táblázat). A vizsgált időszakban az IPS
index alapján a patak vize jó ökológiai állapotú
volt a nyár kivételével, ahol csak közepes állapotot tapasztaltunk (3.2/1. ábra).
A második vizsgálat során, amely 2008. április és 2009. május között zajlott, összesen 62
alkalommal történt mintavétel, mely során 76
fajt azonosítottunk, mely hasonló volt a 2004.
és 2005. évi mintavételek során tapasztaltakhoz. Az átlagos fajszám 25 volt, mely szintén
hasonló a korábbi eredményekhez. A Shannon
diverzitás értéke 1,92 és 4,29 között változott,
azaz diverzitásnövekedést tapasztaltunk a 20042005-ös évhez képest (3.2/1. táblázat. 110. o). A
legkisebb értéket áprilisban, a kolonizáció idején
kaptuk, míg a legnagyobb diverzitást a korábbi
kutatásokhoz hasonlóan októberben tapasztaltuk. A diverzitás szintén alacsonyabb értékeket
mutatott a téli évszakokban. Az egyenletesség
0,55 és 0,85 között változott. A fajok többsége a
2008-2009-es időszakban is a Navicula (14 faj), a
Nitzschia (9 faj) és a Fragilaria (9 faj) nemzetségekbe tartozott, de a Gomphonema nemzetségből a korábbi kutatástól eltérően – ahol 3 fajjal
képviseltette magát - ebben az időperiódusban
8 fajt sikerült azonosítani. Amennyiben összehasonlítjuk a domináns fajokat a korábbi kutatás eredményeivel, akkor megállapítható, hogy
a Nitzschia palea 2008-2009 között elvesztette
domináns szerepét a kovaalga közösségben. Ezzel ellentétben a korábbi 4 domináns faj mellett
megjelentek újak, mint a Cocconeis placentula
(3.2/2. táblázat). A szubdomináns fajok között
eltérések nem tapasztalhatók. Az IPS index alapján a patak vize júliustól november közepéig közepes ökológiai állapotú volt, így ez a gyengébb
állapotú időszak a korábbi évhez képest meghosszabbodott. Ezen a perióduson kívül a vízfolyás ökológiai állapota a bevonatlakó kovaalgák
alapján a jó kategóriába esett (3.2/1. ábra).
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Az iszapkatasztrófa előtti utolsó egy éves kutatási periódus 2009. áprilistól 2010. áprilisig tartott.
Ezen idő alatt 52 alkalommal gyűjtöttünk bevonat mintát, mely során 80 fajt azonosítottunk,
mely nem sokkal több, mint az előző két év során
tapasztalt fajszám. A minták átlagos fajszáma 27
volt, amely közel azonos volt a korábbi kutatások
eredményeivel. A diverzitás értéke 0,92 és 4,56,
míg az egyenletesség 0,24 és 0,91 között változott (3.2/1. táblázat). Amennyiben a kialakult,
érett bevonatot vizsgáljuk, akkor mind a három
kutatási időszakra megállapítható, hogy alacso-

nyabb diverzitás értékeket téli időszakban, míg
a legmagasabb értékeket késő ősszel mértük. Az
Achnanthidium minutissimum, a Navicula nemzetséghez tartozó két faj a 3 év alatt mindvégig
domináns fajként, míg a Surirella brebissonii
szubdomináns fajként volt jelen a mintákban.
A harmadik év során a Fragilaria capucina var.
vaucheriae elveszítette a domináns szerepét a
közösségben (3.2/2. táblázat). Az IPS index alapján a Torna-patak ökológiai állapota a devecseri
mintavételi szakaszon az egész év során a jó kategóriába tartozott.
A katasztrófa előtti kutatási
3.2/1. táblázat. A Torna-patak devecseri szakaszának fajszáma, időszakokban a közösség szukcessziójában jelentős különbdiverzitása, egyenletessége és az IPS kovaalga index értékei
ségek nem tapasztalhatók.
az iszapkatasztrófát megelőzően, 2004 és 2010 között
Mindkét időszakban a fajok
2004-2005 2008-2009 2009-2010
többsége hasonlóan viselkeMINTASZÁM
24
62
52
dett. Például míg a Navicula
MEGTALÁLT
lanceolata a késő őszi és téli
FAJOK SZÁMA
75
76
80
mintavételek során jelent meg
ÁTLAG
26
25
27
nagyobb számban, addig a
SZÓRÁS
6
5
9
nyári minták domináns faja a
FAJSZÁM
SD
4
4
7
Nitzschia palea volt. A Navicula
MIN
17
11
7
gregaria, az Achnanthidium
MAX
41
38
44
minutissimum a kutatás teljes
ÁTLAG
2,92
3,41
2,98
időtartama alatt többé-kevésbé állandó relatív gyakoriságSZÓRÁS
0,73
0,50
1,04
gal szerepelt a mintákban. A
DIVERZITÁS SD
0,56
0,39
0,90
planktonikus, Centrales rendMIN
1,20
1,92
0,92
hez tartozó fajok megjelenése
MAX
3,93
4,30
4,56
a májustól ősz közepéig tartó
ÁTLAG
0,62
0,74
0,62
időszakban volt megfigyelSZÓRÁS
0,13
0,08
0,17
EGYENLEhető. Nagyobb különbséget
SD
0,10
0,06
0,15
TESSÉG
a Navicula cryptotenella és a
MIN
0,29
0,55
0,24
Planothidium frequentissimum
MAX
0,77
0,85
0,91
fajok tekintetében találhatunk.
ÁTLAG
12,23
12,73
13,52
Ugyanis míg a Planothidium
SZÓRÁS
2,21
1,50
1,20
frequentissimum a 2008-2009IPS INDEX
SD
1,86
1,19
0,71
es periódusban, a Navicula
MIN
6,90
8,70
7,90
cryptotenella a 2009-2010-es
MAX
14,80
15,80
15,70
időszakban jelent meg jelentős számban. Ezek a különbsé110
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na-patak összes fajszámának becslésére ezen
adatbázisból a minták
2008-2009 2009-2010
egyedszám, illetve fajD
D
szám adatait, valamint a
SZD
SZD
kumulatív fajszám adaD
D
tokat kérdeztük le. A kumulatív fajszám megálD
SZD
lapításának módja, hogy
D
D
az időrendi sorrendbe
D
SZD
rakott bevonatmintákD
D
ból meghatározzuk az
D
D
addig összesen megtaSZD
SZD
lált fajok számát.
SZD
SZD
A Torna-patak 20042005-ös és 2008-2009-es
mintáinak kumulatív fajszám diagramjára trendvonalat illesztve telítődési görbéket kaptunk. A
maximum érték az első vizsgálati periódusban
73 algafaj, a másodikban 75 algafaj volt (3.2/2.
ábra), de a görbék lefutása valószínűsíti további
fajok előfordulását is. A két maximum fajszám a
statisztikai hibahatáron belül azonos, de a fajlisták lényegesen különböztek. Összesen 36 illetve
40 olyan faj volt a fajlistában, amely az egyik időszakban megjelent, de a másikban nem. A fajlista változása a gyakori (5%-nál nagyobb relatív
gyakoriságú) fajokat nem érintette.
A mintákban talált fajok relatív gyakoriság
értékei alapján az összes fajszámot többféle, paraméter nélküli becslőformulával, többek között a másodrendű Jackknife index-szel
(COLWELL és CODDINGTON, 1994) becsültük. A
becslőformulával becsült fajszámok szintén
telítési görbével közelíthetőek (3.2/3. ábra, A),
ugyanis a paraméter nélküli becslőformulák
jellegzetessége, hogy kis mintaszámnál alulbecsülik a fajgazdagságot. Ilyen esetben a becsült
fajszám a mintaszámmal arányos, de elegendő
számú mintánál közelít a valós értékhez. A görbe kis meredekségű, telítési szakasza jelzi, hogy
a minták száma elegendő az összes fajszám statisztikai becsléséhez.

3.2/2. táblázat. A Torna-patak devecseri szakaszának katasztrófa
előtti domináns (D) és szubdomináns (szD) fajai 2004 és 2010 között
ACHNANTHIDIUM MINUTISSIMUM
CYCLOTELLA OCELLATA
COCCONEIS PLACENTULA
DIATOMA TENUIS
FRAGILARIA CAPUCINA VAR. VAUCHERIAE
GOMPHONEMA OLIVACEUM
GOMPHONEMA PARVULUM
NAVICULA GREGARIA
NAVICULA LANCEOLATA
NITZSCHIA PALEA
SURIRELLA BREBISSONII

2004-2005
D
SZD
SZD
D
SZD
SZD
D
D
D
SZD

gek főként a nyári és őszi időszakra jellemzőek,
melyek eredményezhették a három év ökológiai állapota közötti eltérést. A vízfolyás ökológiai
állapota 2009-2010. évben a kutatás teljes ideje alatt jó volt, míg a korábbi években a nyári és
őszi hónapokban a közepes kategóriába esett
(3.2/1. ábra).
3.2/1. ábra. A Torna-patak devecseri szakaszának
IPS kovaalga index értékei 2004 és 2010 között.
A kategória határok a 2.3/1. táblázatban olvashatók

A fenti vizsgálatok adatait a Peridat adatbázisban (HAJNAL és mtsi., 2010) tároljuk. A TorECONOMICA 2011/12
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3.2/2. ábra. Kumulatív és mintánkénti fajszám értékek a Torna-patak devecseri szakaszán.
A: 2004-2005, B: 2008-2009 közti mintavételi időszakban.

A minták alapján kiszámítható elméleti fajszám telítési értéke megadja azt a becsült
fajszámot, amely reprezentatív mintavétellel
megtalálható. A 3.2/3. A ábra alapján a Torna-patak 2004-2005-ös adatsorának 23 mintájából számolt fajszám maximuma 104 faj
volt, de a telítődés nem egyértelmű. A 3.2/3.
A ábra alapján a Torna-patak 2008-2009-es

adatsorának 61 mintájából számolt fajszám
94 fajnál telítődött (3.2/3. táblázat). A görbék alapján a fajszám becslés legalább 25
minta esetén lehet reális. A vizsgált görbék
közül csak a Torna-patak 2008-2009-es adatsora elegendően részletes a fajszám megállapításához.

3.2/3. ábra. A: A Jackknife 2 index alkalmazásával becsült fajszám a mintaszám függvényében.
B: A bevonatmintákban megtalált fajszám százalékos aránya
a becsült összes fajszámhoz képest, a mintaszám függvényében (Si/Sp_max)
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3.2/3. táblázat. A mintavételi helyek
kumulatív fajszám és becsült összes fajszám értékei

Devecser és Kolontár között
Szentkútnál (2.1/1. ábra), a másik
Devecsernél (2.1/1. ábra).
BECSÜLT ÖSSZES FAJSZÁM
ADATSOR
KUMULATÍV FAJSZÁM
A Torna-patak két természetes
(SP_MAX)
mintavételi helyén 9 faj volt jelenTORNA-PATAK
73
104
tős mennyiségben megtalálható:
2004-2005
Gammarus roeselii, G. fossarum,
TORNA-PATAK
75
94
Anabolia furcata, Chaetopteryx
2008-2009
fusca, Potamophylax nigricornis,
Heptagenia lateralis, Ephemera
Meghatároztuk a kumulatív fajszámgörbéről le- danica, Siphlonurinadae sp., Baetidae sp. Ezeolvasható fajszám és a becsült maximális elmé- ken a mintavételi helyeken mind élőhely, mind
leti fajszám arányát (Si/Sp_max), vagyis hogy táplálék tekintetében kedvezőek a feltételek a
adott számú mintából a fajlista hány százaléka makrogerinctelenek megtelepedéséhez, mert
határozható meg. A 3.2/3. B ábráról leolvasha- az aprítók tömeges jelenlétéhez a part menti
tó hogy a Torna-patakon a 2004-2005 között vegetáció biztosítja az avart, míg a legelő tevévett 23 minta alapján a becsült fajszám 70%-át kenységet folytató kérészek számára a napsülehetett feltérképezni. Egy véletlenszerű idő- tötte részeken képződik némi diatóma bevonat
pontban vett minta alapján a fajlista 39%-át is. A patak ezen szakaszán jellemzőek a kisebb
lehet megtalálni. A Torna-patakon a 2008-2009 törmelékgátak, melyekben el tudnak bújni a
között vett 63 minta a becsült fajszám 81%-át folyami rákok (Astacus astacus). A szakaszra
tartalmazta. Egy tetszőleges időpontban vett jellemző még az erőteljes mészkiválás az apró
minta a fajlista 43%-át tartalmazta. Mindkét gallyakon, köveken, sőt, pár hónap alatt a vízbe
esetben a megtalált fajszám százalékos arányá- hullott, akkumulálódott avaron is.
nak görbéje hasonló lefutású. Az adatok arra
A Torna-patak két erősen módosított szautalnak, hogy egyszeri mintavétellel a fajlista kaszán található mintavételi helyén előfordult
kicsit több mint 30%-t lehetett megtalálni. A a Gammarus roeselii, G. fossarum, Anabolia
téli időszak elhagyásával, a havonkénti minta- furcata, Chaetopteryx fusca, Potamophylax
vétel körülbelül a fajlista 50%-nak megtalálását nigricornis, Physella acuta, Hydropsyche
eredményezi.
angustipennis is, de ezek mennyisége jóval kisebb volt, mint a természetes szakaszok egyed3.3 Vízi makrogerinctelen
számai. Ez magyarázható a homogén élettérszervezetek vizsgálata
rel, az aprítók esetében az élelem hiányával.
Részletesebb makrogerinctelen fauna adatok- Viszont az árnyékoltság hiánya miatt még a
ról a Torna-patakon összesen négy helyszínről mozgékony (kis köves) aljzaton is ki tud alakulni
rendelkezünk (elsősorban 2008-as évből), ezek annyi élőbevonat, hogy az elsősorban lassan
közül a devecseri helyszínen (2.1/1. ábra) egy áramló vizekre jellemző Physella acuta is jelenéves monitorozás történt (2008. tavasz – 2009. tősebb populációval legyen jelen a devecseri
tavasz). A négy helyszínből két természetes jel- szakaszon.
legű, a forrásvidéken található, mindkét pont
A devecseri, erősen módosított Torna-patak
Csehbánya közelében van (2.1/1. ábra). A má- szakasz egyéves vizsgálata során összesen 24
sik két vizsgálati helyszín a Torna-patak erősen fajt és 11 családot tudtunk elkülöníteni. A patak
módosított szakaszán került kijelölésre, az egyik domináns fajai ezen a szakaszon a Gammarus
ECONOMICA 2011/12
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roeselii, a Physella acuta, a Lymnaea peregra, a
Gomphus vulgatissimus, valamint a Baetidae, a
Chironomidae és a Hydropsychidae család lárvái. Az 2. tipológiai típusnak (hegyvidéki, meszes, durva mederanyagú kis vízfolyás) (A VÍZ
KERETIRÁNYELV, 2010) megfelelő referenciafajok
közül a Gammarus roeselii és a Glossiphonia
complanata jelent meg, melyek közül az utóbbit csak egyszer sikerült megtalálni. Az Asterics
program alapján aprító szervezeteknek főként
a Gammarus roeselii és a Sericostomatidae család lárvái tekinthetők. Legeléssel a Baetidae,
Goeridae, Goera pilosa, Physella acuta, Galba
truncatula, Lymnaea peregra, Stagnicola
corvus, Limnius volckmari (némelyik faj csak
egyszer-egyszer fordult elő) táplálkozhat, tehát
a legelők fajszáma jelentősebb. Ez utal a patak
módosított jellegére, hiszen az alsóbb Torna
szakasz már 5. tipológiai típusú, ahol nem a
legelő fajoknak kéne dominálnia. Szembetűnő
továbbá, hogy az egy év során találtunk néhány
élő példányt állóvízi fajokból is (pl.: Planorbis
planorbis, Planorbarius corneus, Lymnaea
stagnalis), melyek jelenléte valószínűleg a
kolontári halastóból való lesodródásnak köszönhető, hiszen a patak sodrása jelentős (a
devecseri szakaszon 2008-ban átlagosan: 0,71
± 0,085 ms-1). Aktív szűréssel a Pisidium fajok
képviselői, mint például a patakban élő Pisidium
amnicum, passzív szűréssel pedig a Simuliidae
és a Hydropsychidae család lárvái, gyűjtögetéssel a Baetidae és a Chironomidae család lárvái
táplálkoznak. (A táplálkozási csoportokba sorolás esetén időnként átfedések lehetnek, pl. a
Baetidae család képviselői 50-50%-ban gyűjtögethetnek és legelhetnek.)
A Torna-patakban számos ragadozó szervezetet tudtunk kimutatni, melyek főként a
szitakötők, piócák családjába tartoztak, de a
szakirodalom egyes tegzeseket és bogárlárvákat, poloskákat is ide sorol. Szitakötők közül
Gomphus vulgatissimus, Calopteryx splendens,
Platycnemis pennipes, Coenagrion puella egye114

deit gyűjtöttük be. Megtalált ragadozó tegzesek
a Rhyacophilidae család lárvái és az Ecnomidae
család hazánkban élő egyetlen képviselője az
Ecnomus tenellus. Ezek mellett predátor a piócák rendjébe tartozó Erpobdella octoculata
és a Glossiphonia complanata, valamint az
Aphelocherius aestivalis és a Notonecta glauca
poloskafajok. A Coleoptera lárvák is főként ragadozók, de aprítók, gyűjtögetők, legelők és
egyéb szervezetek is lehetnek.
A vörösiszap által elöntött Torna-szakasz
hajdani makrogerinctelen faunájáról összefoglalóan megállapítható, hogy annak összetétele
nem volt ideálisnak tekinthető sem egyedszámokat, sem a fajok arányait tekintve. Ennek
oka elsősorban a meder-módosításból következő hidromorfológiai jellege. Ennek ellenére
a patak a makrozoobentosz indikátorcsoport
alapján nem volt rosszabb állapotban (a patak
teljes hosszára vonatkoztatva), mint országunkban a legtöbb vízfolyás.
3.4 Termelő és lebontó folyamatok
a Torna-patakon a katasztrófát megelőzően
2008. áprilistól 2009. októberig terjedő időszakban a módosított szakaszok (Devecser, Szentkút) havi primer produkciója magasabb volt,
mint a természetes szakaszoké (Csehbánya1,
2). A vizsgált időszakban devecseri mintavételi
helyen az epiliton (kövön rögzült algabevonat)
közösség elsődleges termelése összesen 161,0
g C m-2, Kolontárnál 135,3 g C m-2, a Csehbánya1 mintavételi helyen 54,8 g C m-2, míg Csehbánya2 mintavételi helyen 56,9 g C m-2 volt. A
devecseri mintavételi hely becsült napi elsődleges termelését a 3.4/1. ábra mutatja.
Az algabevonat mennyiségének alakulása a
katasztrófát megelőző években a 3.4/2. ábrán
látható. A biomassza az algák klorofill-a tartalmával jellemezhető, változása főként a tápanyagok mennyiségétől, az áradások gyakoriságától és mértékétől, a hőmérséklettől valamint
a bevonatot érő fény intenzitásától és a legelő
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3.4/1. ábra. Az epiliton közösség becsült elsődleges termelése
2008. április és 2009. szeptember között a Torna-patak devecseri szakaszán

mennyisége és az avar bomlásának sebessége magasabb
volt a módosított szakaszokon,
aminek okai közül kizárhatjuk
az egyes avarfajok bomlásának
sebességét. Általánosságban
megállapítható, hogy az avar
bomlási rátája (k) és a mintavételi helyeken kihelyezett avarfaj
típusa között nincs szignifikáns
különbség (Kruskal-Wallis teszt:
χ22 = 1,869, p = 0,393, n = 16)
Zavartalan
felsőszakaszú
patakon (Csehbánya körüli szaszervezetek denzitásától függ. A két vizsgált kaszok) nagy mennyiségben áll rendelkezésre
évben a biomassza átlagosan 15,05±14,02 mg felhalmozódó avar és törmeléke egész évben
m-2 volt.
(WALLACE és mtsi., 1995). Az 1. és 2. természetes jellegű mintavételi helye3.4/2. ábra. Az epiliton közösség klorofill-a tartalma (mg m-2)
2008. április és 2010. április között a Torna-patak devecseri szakaszán ken (2.1/1. ábra) az aprító
makrogerinctelen szervezetek száma a bőséges táplálék
és a kisebb kompetíció miatt
magasabb volt. A szentkúti és
devecseri ponton nem volt
természetes allochton (kívülről érkező) avarterhelés, mert
a patak mezőgazdasági és urbanizált területen fut, ezért az
aprítók száma alacsony. Ennek
ellenére az avar bomlása a zsákokban gyors, egyrészt, mert
A termelő folyamatok mellett a lebontó folyama- ezeken a mintavételi helyeken kevés a táplálék
tokat is vizsgáltuk. A 2008-as évben zajlott éves (nincs fás vegetáció a parton) másrészt a víz sokavarlebontási kísérlet eredményei szerint az avar kal gyorsabban folyik a mesterséges trapéz-mebomlása jelentősen gyorsabbnak bizonyult a két derben, mint a természetes szakaszokon. Tehát
erősen módosított Torna helyszínen, Szentkút- a feldarabolt avar nem marad a zsákban, hanem
nál és Devecserben (2.1/1. ábra), mint Cseh- nagyon gyorsan kisodródik onnan. WHILES és
bányához közeli természetes patakszakaszokon mtsi. (1993) is megfigyelték a szokatlanul gyors
(1. és 2. mintavételi hely, 2.1/1. ábra), noha az avarlebomlást ott, ahol a patakmeder módoátlagos aprító szám a zsákokban nem volt magas sított. A vizsgálataink végeredménye ennek a
(3.4/1. táblázat. 116. o.). Összehasonlítás céljá- tanulmánynak a megállapítását támasztja alá: a
ból a táblázatban néhány, a környéken található módosított medrű patakokban a k értéke magas
más patak adatait is feltüntettük. Az aprító fajok volt, annak ellenére, hogy kevés az aprító és k
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3.4/1. táblázat. A nyolc mintavételi helyen az avarfogyás néhány mutatója
(Rövidítések: C: Cuha-patak, Cs: Csigere-patak, T: Torna-patak)
MINATVÉTELI
HELY

AVARFAJ

FELEZÉSI IDŐ ± SE
(NAP)

BOMLÁSI RÁTA
K ± SE (NAP-1)

ILLESZTÉS
R2

C1
C1
C2
C2

POPULUS TREMULA
QUERCUS BOREALIS
POPULUS TREMULA
QUERCUS BOREALIS

122,90+22,05
161,95+9,76
89,22+14,05
89,50+7,27

0,0056+0,0012
0,0043+0,0003
0,0078+0,0015
0,0077+0,0007

0,47
0,93
0,72
0,94

ÁTLAGOS APRÍTÓ
DENZITÁS
(EGYED G-1 AVAR)
0,86
0,80
1,05
1,02

CS1
CS1
CS2
CS2
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4

POPULUS TREMULA
SALIX ALBA
POPULUS TREMULA
SALIX ALBA
POPULUS TREMULA
POPULUS TREMULA
POPULUS TREMULA
POPULUS TREMULA
SALIX ALBA
SALIX ALBA
SALIX ALBA
SALIX ALBA

152,50±13,60
111,20±6,30
130,70±8,70
127,00±10,80
115,45±7,77
88,31±5,39
63,87±4,21
61,01±4,53
105,99±5,48
85,04±5,83
62,58±3,16
52,75±6,56

0,0045±0,0004
0,0062±0,0004
0,0053±0,0004
0,0055±0,0005
0,0060±0,0004
0,0078±0,0005
0,0109±0,0008
0,0114±0,0009
0,0065±0,0004
0,0082±0,0006
0,0111±0,0006
0,0131±0,0019

0,90
0,95
0,94
0,92
0,95
0,96
0,97
0,97
0,97
0,95
0,98
0,93

0,74
0,81
3,07
4,01
4,77
6,50
1,93
1,05
5,52
4,70
1,38
2,01

független az avar típusától. Így a módosított víztestekben egyrészt a makrozoobentosz számára
nincsen megfelelő élőhely (eltérő áramlású hely,
különböző mederanyagú zónák az aljzaton),
másrészt az aprító fajok még „éheznek” is, hiszen kilométereken át nincs a part mentén természetes fás vegetáció. A devecseri szakaszon
a betonozott mederben az üledék vagy hiányzik, vagy csak nagyon vékony, ami pedig nem
elegendő vízi makrofiton (pl. nád) megtelepedésére, tehát ezen a szakaszon az ilyen jellegű
táplálékforrás sem tud kialakulni (LANGHANS és
mtsi., 2008). Nemcsak a mederbeli módosítások, hanem a partmenti növényzeti övezetek is
jelentősen befolyásolják a patakrendszereket
(HEARTSILL-SCALLEY és AIDE, 2003). A partmenti
vegetáció hiánya nem feltétlenül hat közvetlenül az aprítók abundanciájára, de maga után
vonja a fauna taxonómiai változását (WHILES és
WALLACE, 1997).
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Az avar és egyéb szervesanyagok lebontásában
mind a makrogerinctelen szervezetek, mind pedig a vízi lebontó mikrogombák részt vesznek.
A mikrogombák mennyiségéről az avarzsákokban mért ergoszterol mennyisége szolgáltat
információt. A Torna-patak devecseri szakaszán
2009. január 3. és június 2. között végzett avarzsákos kísérlet során háromféle avar esetében
vizsgáltuk az ergoszterol alakulását az avarzsákokban. Az ergoszterol koncentrációk egy
kezdeti növekedési szakasz után az exponenciális lebontási görbét követték. A legmagasabb
ergoszterol értékeket a tölgyavar esetében
mértük (210,5 μg ergoszterol g-1 száraz avar). A
biomassza csúcs a fűz- és a nyáravar esetében
a vízbe kerülést követő első hónapban, míg a
tölgyavar esetében kb. 4 hónap elteltével alakult ki (3.4/3. ábra). A különbség oka arra vezethető vissza, hogy a tölgy a legellenállóbb
avar, ennek a legmagasabb a lignin tartalma,
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3.4/3. ábra. Az ergoszterol koncentrációk
(μg g-1 száraz avar) a Torna-patak devecseri szakaszán
008. december 17. és június 29. között

ezért nehezebben bomlik le. A fűz és a nyár kevésbé ellenálló avarok, sokkal törékenyebbek
és gyorsabb ütemben aprózódnak.
4. A TORNA-PATAKOT ÉS
A MARCALT ÉRT ANTROPOGÉN HATÁSOK
A Torna-Marcal főfolyást a vörösiszap katasztrófa során és után számos olyan antropogén
hatás érte, melyeknek az ökoszisztémára és
annak regenerációjára különböző a befolyása,
ezért célszerű ezeket külön-külön röviden öszszefoglalni.
4.1 Akut lúghatás
A kiömlő vörösiszap kémhatása erősen lúgos
volt (első mérési adat szerint pH = 12,87), mely
jelentősebb hígulás nélkül vonult végig a Tornán és a Marcal érintett szakaszának jelentős
részén. Ezen lúgtartalom önmagában letális
hatású a patak élővilágára, különösképp, ha
egyenes, szabályozott mederben folyik le. MaECONOMICA 2011/12

gában a vörösiszapban élnek
stressztűrő kemotróf baktériumok (Pósfai Mihály, mikroszkópos megfigyelés), melyek
a magas pH-hoz alkalmazkodtak, de ezek a patak élővilágának nem elemei. A Torna medréből vörösiszap ár kilépett,
s nemcsak a patak élővilága
pusztult el, hanem a partmenti
növényzet is, melyen jelentős
mennyiségű vörösiszap rakódott le. Utóbbi halmozottan
érvényes a Marcal katasztrófa
által leginkább érintett szakaszaira, ahol a meder természetesebb jellegű. A Marcalban a
nagyobb mederszélesség és a
lassabb folyási sebesség miatt
jelentősebb volt a vörösiszap
lerakódás, mely mind a mederre, mint a hullámtérre kiterjedt.

4.2 Krónikus hatás 1:
Kémiai ártalmatlanítás a patakmedrekben
A levonuló lúgos vörösiszap semlegesítése mind
a Torna, mind a Marcal vizébe ismeretlen menynyiségű, de össztömegében igen jelentős menynyiségű gipszet szórtak. Az alkalmazott gipsz
pH csökkentő hatásának felmérésére laboratóriumi kísérletet állítottunk be, melynek során a katasztrófa első napján vett vörösiszapos
szuszpenzióhoz grammonként adagoltunk a
helyszínen található gipszdepókból gyűjtött gipszet, s mértük a kevertetett elegy pH-ját. A számítások szerint ahhoz, hogy 1 m3 vörösiszapos
szuszpenzó pH-ját 12,8-ről 11,8-re csökkentsük
(ami még mindig letális az élővilágra nézve), 300
kg gipsz felhasználására volt szükség. Emiatt a
gipszes kezelés (bármennyi is volt az alkalmazott
gipsz mennyisége, s aránya a semlegesítendő
anyaghoz képest) érdemi pH csökkentő hatását
nem látjuk igazoltnak. Járt azonban e tevékeny117
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ség olyan mellékhatással, mely
4.2/1. ábra. A gipsz (bal oldalon) és
alapvető a későbbi regeneráció
a vörösiszap (jobb oldalon) mikroszkopikus képe. A képekre a
szempontjából. A gipsz jelentős méretarányok érzékeltetésére elhelyeztünk egy diatóma egyedet
mennyiségben rakódott le elsősorban a lassú folyású Marcal
medrében fedve a mederben
található növényzetre rakódott
vörösiszap réteget.
A gipsz szemcsemérete lényegesen nagyobb, mint a
vörösiszapé (4.2/1. ábra), emiatt nehezebben mozog. Ennek
következtében a mederben
felhalmozódott, s időközben
a természetes hígulás miatt
ciójának elkerülése érdekében az ipari területneutralizálódott vörösiszapot
stabilizálja, tartós élőhely-pusztulást okozva. ről hónapokon át jelentős mennyiségű lúgos
Míg a vörösiszapot kisebb áradások is aprán- anyagot szivattyúztak a Tornába annak tömény
ként lemosták volna, a gipszet ezek jelentős ipari sósavval történő semlegesítésével. A semmértékben megmozgatni nem tudták ezért a legesítést szakaszosság jellemezte, melynek
gipszlerakódások az élőhelyek regenerációját eredményeképp a Tornába az Ajka és Kolontár
jelentősen késleltetik, illetve olyan folyamato- közti Vasúti átkelőnél található (2.1/2. ábra)
kat indítanak el, melyek nem sajátjai a kataszt- mintavételi helyen (mely a katasztrófa által
érintett terület felett helyezkedik el) többször
rófa által sújtott élővizeknek.
hol erősen savas, hol erősen lúgos anyag került.
E tevékenység károsító hatásának térbeli kiter4.3 Krónikus hatás 2:
jedése a patakban a gyors hígulás miatt nem
Kémiai ártalmatlanítás az ipari területen
A katasztrófa ismétlődésének, illetve eszkalá- volt nagy, de ökológiai szempontból erős mig4.3/1. ábra. Néhány egyben maradt példány
az elpusztult folyami rákok közül (bal oldalon) és a patakba befolyó időnként erősen lúgos,
időnként erősen savas anyag, háttérben az átszakadt kazettával (jobb oldalon)
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rációs barriernek tekinthető, mely a Torna felső
részéről érkező migránsok átjutását gátolta a
katasztrófa sújtotta területre. A Tornába befolyó időnként erősen savas, időnként erősen
lúgos anyag a patak partján igen jelentős, tiszta vizes élőhelyet tett tönkre. A gondatlanság
miatt több védett folyami rák (Astacus astacus)
példány tetemére bukkantunk (4.3/1. ábra) a
befolyó környezetében.
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letezett komplex hatások figyelembevételével
lehet értelmezni.

5. A VÖRÖSISZAP LEVONULÁS
ÉS ANNAK KÖZVETLEN HATÁSA A TORNAPATAK ÉS A MARCAL FOLYÓ ÉLŐVILÁGÁRA

A gát átszakadását követően a vörösiszap áradat a Torna-patak medrében talált magának
utat. A Pannon Egyetem Limnológia Intézeti
4.4 Települési hatások
Tanszéke már a katasztrófa napján engedélyt
Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely kataszt- kapott a mintavételhez, és munkatársaink minrófamentesítése során (utcák mosása, épületek tát vettek a devecseri mintavételi helyen (4.
bontása, egyéb építkezési műveletek) jelentős mintavételi hely, 2.1/2. ábra) a Torna-patakból.
volt a Tornába mosott anyagok mennyisége, A helyszínen mértük a pH-t, vezetőképességet,
melyek elsősorban a patak zavarosságát növel- oldott oxigén tartalmat és oxigén telítettséget.
ték térben és időben eltérő intenzitással, jelen- Az oldott oxigén koncentrációban és oxigén tetős zavaró hatást képviselve.
lítettségben nem tapasztaltunk a korábbiaktól
A Torna-patakon és a Marcalon tapasztalt öko- szignifikáns eltérést. Azonban a pH és vezetőkélógiai folyamatokat nem lehet pusztán az akut pesség a korábbi mért eredményekhez képest
lúghatás alapján megérteni, azokat a fent rész- szignifikánsan megnövekedett. A pH 12,87, míg
a vezetőképesség 18 860 μS
5/1. ábra. A pH és vezetőképesség (μS cm-1) alakulása
cm-1 volt, és több órán keresza vörösiszap katasztrófát követően a Torna-patak Ajkatül ilyen magasak maradtak az
Tósokberénden kijelölt (referencia) és devecseri mintavételi
értékek. 2010. október 5-től a
szennyezés terjedésének meghelyein 2010. október 4. és 2010. november 3. között
állapítására, illetve a tisztulás
nyomon követése érdekében
a Torna-patakon és Marcalon
is több mintavételi helyet jelöltünk ki (2.1/2. ábra). A pH
és vezetőképesség csökkenése már 2010. október 5-én
megfigyelhető volt, s 2010.
október 14-én a pH már 8,4,
míg a vezetőképesség 1196
μS cm-1 volt Devecserben. A
szennyezés levonulását a pH
és a vezetőképesség alakulása
jól mutatta mind a Torna-patakon (5/1. ábra), mind a Marcalon (5/2. ábra). A szennyezés
hamar elérte a Marcal folyót,
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5/2. ábra. A pH és vezetőképesség (μS cm-1) alakulása a
vörösiszap katasztrófát követően a Marcal folyó
nemeskeresztúri (referencia) és kamondi mintavételi helyein
2010. október 4. és 2010. november 3. között

Kamondnál még 2010. október 5-én is 12,7-es
pH értéket mértünk, és 9960 volt a vezetőképesség. A Marcal mintavételi helyein is 2010.
október 14.-re az eredeti állapothoz és a referenciához hasonló értékekre csökkent a pH és
vezetőképesség (5/2. ábra). Mindkét vízfolyás
esetében a referenciahely mellett egy érintett
mintavételi helyet választottunk a szemléltetéshez. A Torna-patak esetében a devecseri
szakaszon (korábbi évekre való tekintettel), míg
a Marcal esetében Kamondon mért eredményeket mutatjuk be a szennyezés levonulásának szemléltetésére. Az ábrákon a mérési eredményeket a jobb felbontás miatt csak 2010. november 3-ig ábrázoltuk. Ezt követő időszakban
már nem volt jelentős változás a mért paraméterekben, és az érintett területeken kapott
eredmények ezt követően már megfeleltek a
referencia helyeken mért értékeknek.
A vörösiszap szuszpenziótól a fenti paramétereken kívül a víz Na+ és K+ ion koncentrációja
120

(ICP-AES), p- és m-lúgossága
is jelentősen megnövekedett.
A káliumion koncentrációja 2010. október 4-én
Devecserben 179,7 mg L-1 volt,
de már október 6-án a kezdeti
magas koncentrációnak a tizedét mértük. Hasonló tendencia mutatkozott a nátriumion
koncentrációjában, október
4-én Devecsernél 3130 mg L-1
mért értékről október 6-ára
már 238 mg L-1-re, míg október
20-ára 110 mg L-1-re csökkent
a koncentrációja. Kamondon
2010. október 5-én 87,9 mg L-1
káliumion és 1560 mg L-1 nátriumion koncentrációt mértünk,
melyek október 20-ára lecsökkentek 9,1 mg L-1 K+ és 56,1 mg
L-1 Na+ koncentrációra.
A normál esetben a Tornapataknak és a Marcalnak sincs p-lúgossága. A
referencia helyeken ez nem is változott, azonban a katasztrófa által érintett szakaszokon kezdetben a p-lúgosság értéke is megnövekedett.
Devecsernél október 4-én 112,8 mg ee L-1 értéket mértünk, mely október 9.-re visszaállt az
eredeti 0 értékre, és azóta sincs a Torna-pataknak p-lúgossága. Kamondon 2010. október
5-én a p-lúgosság 57,2 mg ee L-1 volt, mely
2010. október 8-ra visszaállt az eredeti értékre. Az m-lúgosság Devecserben október 4-én
169,6 mg ee L-1, Kamondon október 5-én 91,6
mg ee L-1 volt, mindkét helyen október 8-ra a
referencia helyeken mért értékekhez hasonlóra
csökkent az m-lúgosság értéke.
Szintén a vörösiszap miatt a víz lebegőanyag
tartalma is megnövekedett. A pH növekedése
mellett az élővilágra a megnövekedett lebegőanyag tartalom is káros hatással volt, hiszen a
sűrű, folyékony massza ledörzsölte a bevonatokat a felületekről. Devecserben az október 4-i
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5/1. táblázat. A Torna-patak Ajka-Tósokberénden kijelölt (referencia) és devecseri (érintett), a
Marcal nemeskeresztúri (referencia) és kamondi (érintett) mintavételi helyeken vett vízminták
átlagos pH, vezetőképesség, p- és m-lúgosság értékei 2010. november 3.-2011. július 7. között
PH
TORNA, AJKA-TÓSOKBERÉND
TORNA, DEVECSER
MARCAL, NEMESKERESZTÚR
MARCAL, KAMOND

8,00
7,99
7,95
7,85

VEZETŐKÉPESSÉG
μS CM-1
930
1113
853
927

minta lebegőanyag tartalma 14 721 mg L-1 volt,
ez igen magas érték, tekintve, hogy a Torna-patak referencia helyén mért lebegőanyag tartalom átlagosan 70 mg L-1 körül mozog. A lebegőanyag mennyisége lassabb ütemben csökkent a
korábban bemutatott paramétereknél, hiszen a
gipszezés és a parton folyó munkálatok következtében folyamatosan szuszpendált részecskék kerültek a patakba. A legutóbbi mintavételünk során (2011. július 7.) is a lebegőanyag
mennyiségének növekedését tapasztaltuk, ezt
a víz zavarosságának növekedése jelezte. E cikk
leadásának idején a Torna-patak partján folyó
mentesítési munkálatok okozzák a zavarosság
növekedését. Kamondon 2010. október 5-én

P-LÚGOSSÁG
MG EE L-1
0,0
0,0
0,0
0,0

M-LÚGOSSÁG
MG EE L-1
6,5
6,0
7,7
6,7

már nem tapasztaltunk ilyen mértékű lebegőanyag mennyiségi növekedést, valószínűleg a
Marcal lassabb folyási sebessége miatt a finom
vörösiszap részecskék hamarabb kiülepedtek a
mederben.
2010. november 3. óta mért paraméterek átlagértékeit a referencia helyeken és az érintett
szakaszokon az 5/1. táblázatban foglaltuk össze.
A Torna-patak és a Marcal vizének toxicitását
is vizsgáltuk a katasztrófát követően. A toxicitás mérése az alkalmazott protokoll előírásai
szerint neutralizált mintákon történik, emiatt a
kimutatott toxicitások nem a lúghatás, hanem
a mintában található egyéb összetevők következményei.

5/2. táblázat. 2010. október 4-7. között gyűjtött vízminták IC50 értékei
(az eredeti minta %-os töménységében megadva). ntm=nem történt mérés. *:
a tömény minta gátlása az 50%-ot nem haladta meg, IC50 érték nem volt számítható
OKT. 4.
IC50 (%) (PH SEMLEGES)
TORNA, AJKA-TÓSOKBERÉND
TORNA, KOLONTÁR HATÁRA,
VASÚTI ÁTKELŐ
TORNA, SZENTKÚT
TORNA, DEVECSER
TORNA, KISBERZSENY
MARCAL, KARAKÓ
MARCAL, KAMOND
MARCAL, NEMESKERESZTÚR
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4,643

OKT. 5.
IC50 (%) (PH SEMLEGES)
*

OKT. 6.
IC50 (%) (PH SEMLEGES)
*

OKT. 7.
IC50 (%) (PH SEMLEGES)
*

*

*
32,371
37,888
13,408
*
43,28

*
59,935
60,967
*
*
NTM
*

13,446
13,393
93,118
38,801
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5/3. táblázat. 2010. október 8-11. között gyűjtött minták toxicitása
(a tömény minta által okozott gátlás %-ban megadva). nvm= nem volt mintavétel
TORNA, AJKA-TÓSOKBERÉND
TORNA, KOLONTÁR HATÁRA, VASÚTI ÁTKELŐ
TORNA, SZENTKÚT
TORNA, DEVECSER
TORNA, KISBERZSENY
MARCAL, KARAKÓ
MARCAL, KAMOND
MARCAL, NEMESKERESZTÚR

OKT. 8.
25,75

OKT. 9.
37,55

OKT. 10.
29,3

OKT. 11.
33,425

41,25
33,5
35,45
26,8
35
28,45
20

NVM
NVM
31,65
24,85
45,75
40,2
31,35

NVM
NVM
37,4
31,3
42
34,85
37,35

NVM
NVM
35,15
34,4
46,5
42,5
35,25

A toxicitásban egyértelmű tendencia a
Torna-patak esetében volt megfigyelhető. A
devecseri mintavételi helyen 2010. október
4-én vett minta IC50 értéke 4,63%, az október
5-i mintáé 13.47% (mindkettő a nagyon toxikus
kategóriába sorolható), az október 6-i minta
IC50 értéke 37,89% (közelebb van a közepesen
toxikus tartományhoz), míg végül az október
7-i minta IC50 értéke már csak 60,97% volt. Az
október 8-án vett minta hígítás nélkül is már
csak 33,5% biolumineszcencia gátlást okozott,
az ezt követő napokon mért értékek is ebben a
tartományban mozogtak (tapasztalataink alapján elmondható, hogy egy direkt antropogén
behatásoktól mentes élővíznek is lehet ilyen
mértékű a tesztbaktériumokra gyakorolt toxicitása). A Kisberzseny határában vett Torna minták esetében az október 5-i és 6-i eredmények
magas toxicitást mutattak (13,39 ill. 13,4% IC50
értékkel), ezt követően azonban a toxicitás rohamosan csökkent, október 8-án a tömény
minta által kiváltott gátlás mértéke már csak
26,8% volt. Hasonló tendencia mutatkozott
a szentkúti minták esetében: az október 6-án
vett minta IC50 értéke 32,37%, a rákövetkező
napon 59,94%, végül az október 8-án vett tömény minta által kiváltott gátlás mértéke már
csak 33,5% volt, azaz a toxikusság itt is csökkent.
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A Marcal esetében a Torna-torkolat alatt mért
IC50 értékek közepes toxikusságot jeleztek a
2010. október 5-i és október 6-i minták esetében (IC50 = 38,8 ill. 42,3%). Ezután a minták
által okozott gátlás mértéke 50% alatt maradt, a
tömény minták toxicitása időben némiképpen
ingadozott (pl. az október 8-án vett mintában
28,45%, míg az október 11-én vett mintában
42,5%). Tapasztalatunk szerint élővizekben a
40%-ot meghaladó toxicitás semmiképpen nem
vezethető vissza természetes folyamatokra.
A 2011. október 4-én bekövetkezett katasztrófa során kiömlő lúgos vörösiszap szuszpenzió irreverzibilis károkat okozott a Torna-patak
és a Marcal folyó élővilágában. A Torna-patak
érintett szakaszain az élővilág teljes pusztulását okozta. A Marcal esetében 2010. október 7-én halpusztulást tapasztaltak, melyet a
mintavételek során mi is dokumentáltunk. Az
elhullott egyedek között teljes bizonyossággal a következő fajokat tudtuk meghatározni:
bodorka (Rutilus rutilus), csuka (Esox lucius),
domolykó (Squalius cephalus), vörösszárnyú
keszeg (Scardinius erythropthalmicus). Az október 12.-i makrogerinctelen felmérés alapján elmondható, hogy az iszapár okozta kár hatalmas
a vízi élővilág szempontjából. Egyrészt hatalmas
mennyiségű makrogerinctelen szervezet pusztult el, másrészt élőhelyeik is megsemmisültek.
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A vörösiszap szuszpenzió elsodorta a kialakult,
változatos kisebb-nagyobb mikrohabitat foltokat, ami a különböző táplálkozási stratégiájú
állatoknak (algalegelő, ragadozó, törmelékevő,
gyűjtögető, szűrögető) nyújtott búvóhelyet és
táplálkozási helyeket. Ezek az élőhelyek az ár
hatására jelentősen homogenizálódtak, elsodródtak a felhalmozódott táplálékformák (pl. a
törmelék-felhalmozódások, algabevonat kialakulására alkalmas felületek). Így, a nagyon
kevés életben maradt szervezet táplálék híján
éhenveszett. Az élőhelyek és az élőlények eltűnésével a biodiverzitás is csökkent.
Az élő szervezetek elpusztulásán túl az élőhely pusztítással hatalmas romboló munkát
végzett az iszapár. A Tornán még a mindent
elsöprő erejével, a Marcal alsóbb szakaszán
– ahol már kisebb a sodrás – a hordalékának
lerakásával, mivel az vastagon beterítette a
meder alját. A makrogerinctelen szervezetek
pusztulása a Torna-patakban 100 %-os volt.
Mind a biomassza mennyiségét tekintve, mind
a diverzitásra nézve a pusztulás mértéke a
Marcalon a Torna torkolatától a Rábáig a Torna
torkolathoz közelebb magasabb, míg a Rábába
folyáshoz közel alacsonyabb volt, a pusztulás
nagyjából 90 %-osra becsülhető.

6. A TORNA-PATAK ÉLŐVILÁG
REGENERÁCIÓJÁNAK ELSŐ JELEI
6.1 Vízi makrogerinctelenek
A Torna-patakon négy mintavételi helyet jelöltünk ki, melyek három különböző tipológiai típusba tartoznak (A VÍZ KERETIRÁNYELV, 2010).
Ajka-Tósokberénd (1. mintavételi hely, 2.1/2.
ábra): A 2010. októberi mintában a Gammarus
roeselii (243 egyed) dominált, mely tipikus lakója a Torna-patakhoz hasonló víztesteknek,
hazánk területén széles körben elterjedt faj.
Említést érdemelnek még az Ephemeroptera
és a Trichoptera rend képviselői, melyek egyedeit szintén megtaláltuk a mintákban. A tavasz
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beköszöntével a Baetidae lárvák tömegessége
volt a jellemző. A fauna összetétele nem nevezhető változatosnak, ez betudható a mintavételi
szakasz módosított jellegének (a meder ezen a
szakaszon nagyon homogén), tehát nincsenek
eltérő áramlású helyek. Ez a körülmény megakadályozhatja azt, hogy a különböző fajok
megtalálják a számukra megfelelő életfeltételeket, akkor is, ha a vízkémiai paraméterek
megfelelőek lennének. A körülmények tükrében azonban ezek az eredmények megfelelőek, hiszen tág tűrésű, a víztérre jellemző fajok
voltak jelen. A vizsgált szakasz a 4. tipológiai
típusba sorolandó, azaz dombvidéki, meszes
hidrogeokémiai jellegű, durva mederanyagú,
kicsi vízgyűjtőjű patak (A VÍZ KERETIRÁNYELV,
2010). 2011. januárban bukkantunk az első
karakterfajokra (Gammarus fossarum, Halesus
digitatus, Rhyacophila laevis), melyek az EQR
alapú ökológiai állapotminősítési index (QBAP)
(SZILÁGYI és mtsi, 2008) számolásához szükségesek, és jól jellemzik az adott víztest típust.
A karakterfajok jelenléte januártól állandósult
a szakaszon, sőt később újabbak (Rhyacophila
fasciata, Platambus maculatus, Baetis rhodani,
Potamophylax rotundipennis) is megjelentek.
Az állapotminősítési index számítását is tervezzük, viszont ajánlatos megvárni a második
javasolt mintavételi időszakot (augusztus-szeptember), hogy az eredményeink a valóságot
tükrözzék. Az előkerült fajokat táplálkozásuk
alapján funkcionális táplálkozási csoportokba
soroltuk, a csoportok eloszlása a mintavételeink során állandó volt, többségben voltak az
aprító, a gyűjtögető és a legelő szervezetek a
ragadozókkal szemben.
Devecser (4. mintavételi hely, 2.1/2. ábra):
Az vörösiszap ár az addigi évek folyamán lerakott javarészt mikrolitál (Ø: 2-6 cm durva
sóder) és akál (Ø: 2mm-2cm) mederanyagot
elmosta, így a mintavétel kezdetekor az aljzaton csak a csupasz betonlapok voltak megtalálhatók. Makrogerinctelen szervezeteket
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először a 2011. áprilisi mintavételünkkor sikerült találni, ez összefüggésbe hozható azzal,
hogy a mesterséges kialakítású mederben ismét kezd lerakódni némi mederanyag. Az eddig megtalált makrogerinctelen szervezetek a
Diptera (Chironomidae és Simuliidae lárvák) és
Ephemeroptera (Baetidae és Ephemerellidae
lárvák) rendek képviselői közül kerültek ki. A
fajszám 2011. áprilisban magasabb volt, májusban csökkent, ezt okozhatják az időszakos
tisztítási munkálatok, melyek során növekszik a
lebegőanyag tartalom és a sodrás erőssége. A
patak ezen szakaszát a hatóságok a 2. tipológiai
típusba sorolják, sajnos karakterfajra ez idáig
még nem bukkantunk. A funkcionális csoportok
eloszlása igen egyöntetű, mivel a gyűjtögető
szervezetek voltak túlsúlyban, a többi csoport
igen kis számmal képviseltette magát.
A következő mintavételi hely Kisberzseny
határában helyezkedik el (5. mintavételi hely,
2.1/2. ábra), ahol az ár miatt jelentős alámosódás tapasztalható, a vörösiszap a patak parti régióiban lerakódott, aminek napjainkra már csak
csekély nyoma maradt. A makrogerinctelen
szervezetek felbukkanása igen rendszertelen
volt a mintavételeink során. 2010. decemberben sikerült először kimutatnunk 2 élő
példányt (Gammarus roeselii, Philopotamus
montanus), majd 2011. áprilisig ismét eltűntek
a makrogerinctelen szervezetek, ennek oka valószínűleg a kedvezőtlen időjárás vagy az, hogy
a decemberben megtalált állatok felsőbb szakaszról sodródtak le. Újabb makrozoobentosz
szervezeteket csak 2011. áprilisban találtunk,
májusra viszont ugrásszerűen nőtt a faj- és
egyedszám is, ezáltal a funkcionális táplálkozási csoportok kibővültek, minden kategória
képviseltette magát, eloszlásuk nem tükröz
semmiféle abnormalitást. Az első karakterfaj
2010. decemberben került elő (Philopotamus
montanus), 2011. májusra azonban a második
(Halesus tesselatus) már 4 példánnyal képviseltette magát.
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Karakó (6. mintavételi hely, 2.1/2. ábra):
A makrogerinctelen szervezetek felbukkanása szintén egyenlőtlen volt. Először 2011.
januárban mutattunk ki élő szervezetet 1
Chironomidae lárva formájában, majd ezt követően februárban és márciusban is mindöszsze 1-1 árvaszúnyog lárva került elő. Áprilisban
nem találtunk egyetlen példányt sem, 2011.
májusban azonban 135 makrogerinctelen
szervezet (Crustacea, Coleoptera, Diptera,
Ephemeroptera, Trichoptera) bukkant elő, ezzel
együtt igen magas fajszám is mutatkozott, a körülményekhez képest. Valószínűsíthető tehát,
hogy a május előtt megtalált élőlények fentebbi szakaszról sodródtak le. A vizsgált helyszínt
a hatóságok ugyancsak a 3. tipológiai típusba
sorolják, májusban találtunk 2 karakterfajt
(Gammarus fossarum, Halesus tesselatus) is.
A funkcionális táplálkozási csoportok eloszlása
normálisnak tekinthető, de egyedszámuk jóval
alulmúlja az ebben az aspektusban várhatót,
többségben vannak a legelő és gyűjtögető szervezetek a ragadozókkal szemben, ez a megoszlás azonban még kezdetleges, mivel a május
volt az első hónap, hogy nagyobb mennyiségű
makrogerinctelen szervezetet mutattunk ki.
A Torna-patak regenerációja úgy tűnik feltartóztathatatlanul beindult, mindezt igazolják
a 2011. áprilisi és májusi adataink. Biztosat
azonban csak éves periódus után mondhatunk,
hiszen a nyári hónapokban remélhetünk még
jelentős diverzitás- és egyedszám növekedést.
A helyreállást nehezítette a tél beállta, mivel
ilyenkor amúgy sem nyüzsögnek az élőlények
a vízterekben. A nyári illetve az őszi aspektusok eredményeit mi is kíváncsian várjuk, feltett
szándékunk megvárni a második javasolt mintavételi periódust, hogy a QBAP-index segítségével
értékelhessük a patak állapotát. A Torna-patak
ökológiai állapota valószínűsíthetően soha nem
lesz kiváló módosított jellegének köszönhetően, de visszatelepülhetnek az élőlények, és egy
egészséges vízi ökoszisztéma épülhet fel.
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6.2 Bevonatlakó kovaalgák
6.3 Avarlebomlás, avarlebontás
2011. április 10-től 2011. május 1-ig vizsgál- Az avarbomlás folyamatának több szakaszát
tuk a patak kovaalga flórájának újbóli meg- tudjuk elkülöníteni:
telepedését 2011. április 6-án kihelyezett (1.) kioldódás, melynek folyamán a kiindulási
kőszubsztrátokon, háromnapokénti mintavé- tömeg akár 30%-kal is csökkenhet 48 óra alatt
tellel. Ezen egy hónapos időszak a kolonizá- (NYKVIST, 1963; TAYLOR és BÄRLOCHER, 1996;
ció első fázisa, mely idő alatt egy egészséges CUMMINS, 2002; CORTI és mtsi., 2010);
patakban fejlett élőbevonat tud kialakulni. A (2.) mikrobiális kolonizáció (BALDY és mtsi.,
Torna-patak devecseri szakaszán az első min- 1995; CUMMINS, 2002);
tában 8 faj, míg az utolsó (7.) mintában már 23 (3.) makrogerinctelen szervezetek megtekovaalga faj került elő, mely már megközelíti lepedése (PARKYN és WINTERBOURN, 1997;
a patak átlagos fajszámát. Minden mintában CUMMINS, 2002; BENSTEAD és mtsi., 2009).
a domináns fajok a Navicula lanceolata és
A különböző avartípusok lebomlási sebesség
a Diatoma vulgaris fajok voltak. A Navicula alapján 3 típusba sorolhatjuk: lassú (k<0,005),
lanceolata a korábbi években is jellemző do- közepes (k= 0,005-0,001), gyors (k>0,01) (k- avar
mináns faja volt a patak ezen szakaszának, de lebomlási ráta, nap-1)(Bärlocher, 2005).
a Diatoma vulgaris nem. Ez a faj valószínűleg Kísérletünk során mind a három típusba sorola felsőbb patakszakaszok jellemző faja és on- ható avarral dolgoztunk, de minden esetben hanan települt be, mert az Ajka-Tósokberénden sonló eredményeket tapasztaltunk. A referenciakijelölt referencia helyen szintén domináns- ponton (Ajka-Tósokberénd, 2.1/2. ábra) minden
ként jelent meg a mintákban. A Fragilaria avartípus esetében gyorsabb volt a fogyás, mint
capucina var. vaucheriae és a Gomphonema a devecseri szakaszon. Ezt a tendenciát láthatjuk
olivaceum is stabil tagjai a közösségnek, bár a bükk (Fagus sylvatica), mint lassan bomló avar,
számuk jóval kisebb a két domináns fajénál. és a fűz (Salix alba), mint gyorsan bomló avar
A Surirella brebissonii egyre növekvő szám- példáján bemutatva (6.3/1. ábra).
ban jelenik meg a mintákban, 6.3/1. ábra. Bükk (bal) és fűz (jobb) avar fogyása a Torna-patamely a patakszakasz jellemkon 2011. február 16.-2011. március 30. közötti időszakban
ző szubdomináns faja volt
korábban. A patakszakasz
diverzitása és egyenletessége
messze elmarad az előző évek
átlagos értékeitől, az első hónap átlagos diverzitása 2,01,
egyenletessége 0,52 volt. A
legmagasabb diverzitás 2,58
volt április 17-én. Ez jól mutatja, hogy a mintákat csak 1-2
faj uralja, s a többi faj csak igen kis számban A helyszínen mért pH, vezetőképesség, oldott
jelenik meg. Az érettnek tekinthető egy hóna- oxigén koncentráció, hőmérséklet, turbiditás
pos bevonatmintára számolt IPS index értéke értékek közt nem tapasztaltunk jelentős eltérést
13,3 volt, azaz a patak ezen szakasza már jó a referenciapont és a devecseri mintavételi hely
ökológiai állapotú, mely megfelel az előző év között, így ezek a paraméterek nem okozhatták a
(2009-2010) átlagos ökológiai állapotának.
különbséget a lebomlás sebességében.
ECONOMICA 2011/12
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A lebomlást nagymértékben befolyásolja az
aprító makrogerinctelen szervezetek menynyisége. A referencia ponton a kihelyezést követően 24 óra múlva találtunk az avarzsákokban Hydropsyche angustipennis, Gammarus
roeselii, Asellus aquaticus, Cloeon dipterum,
Chironomidae,
Gammarus
fossarum,
Rhyacophila laevis fajokat. Devecserben ezzel szemben 2011. március 30-án találtunk
először makrogerincetelen szervezetet az
avarzsákokban, jelenlétük azóta folyamatosan
megfigyelhető.
6.4 Vízi lebontó mikrogombák
Az avarzsákok kihelyezése után egy héttel már
sporuláló gombák (vízi Hyphomycetes) jelentek meg az avarzsákokban mind Devecserben,
mind Ajka-Tósokberénden (2.1/2. ábra). A
mérsékelt övi patakokban megtalálható átlagos fajszámnak megfelelő fajszámot tapasztaltunk a mintákban, azonban a devecseri
szakasz összfajszáma hosszú ideig alacsonyabb
volt, mint a referencia szakasz fajszáma (6.4/1.
ábra). Szukcessziójukat és biomasszájukat tekintve szintén eltérések adódtak a referencia
szakaszhoz viszonyítva.
A 6.4/2. ábrán a Torna-patak devecseri szakaszára a vörösiszap katasztrófa után kihelyezett fűzavaron mért ergoszterol koncentrációk
láthatók. A fűzavaron 2009-ben már 1 hónap
után nagy mennyiségben megtelepedtek a
gombák, hiszen az ergoszterol görbe ekkor mutatott maximumot (180 μg g-1 száraz avar). A
vörösiszap katasztrófa után kihelyezett zsákokban feleakkora értékeket mértünk (maximum
90 μg g-1 száraz avar), és a csúcs is sokkal később jelentkezett, és jobban elhúzódott. Ez az
anomália lesz látható egy későbbi ábrán (6.4/3.
ábra) is, ahol a fajszám adatok mutattak hasonló lefutású görbéket.
A gombák biomasszájának exponenciális növekedése természetes körülmények között az
avar kihelyezése után kb. 10 nappal követke126

6.4/1. ábra. A Torna-patak devecseri (érintett)
és Ajka-Tósokberénden kijelölt (referencia)
szakaszára kihelyezett avaron megtelepedő
gombák összes fajszámának alakulása 2011.
február 17.-2011. június 22. között

zik be (WEBSTER és DESCALS, 1981). A 2009-es
és a 2011-es referencia hely mintáinál kapott
eredmények is ezt támasztják alá. Az érintett
szakaszon azonban a szakirodalomra támaszkodni nem tudunk. A gombák lassabb ütem6.4/2. ábra. A Torna-patak AjkaTósokberénden kijelölt referencia és devecseri
szakaszára a vörösiszap katasztrófa után kihelyezett, fűz avaron mért ergoszterol koncentrációk 2011. február 17. és május 25. között
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ben kolonizálják az elhalt növényi részeket, a
biomassza-csúcs huzamosabb ideig fennáll,
valamint kevesebb egyedszámbeli ingadozást
figyelhetünk meg.
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avaron is más-más fajösszetétel alakult ki a
két patakszakaszt összevetve. A tölgyfa leveleken lényegesen különböző szukcessziós sor zajlott. Két faj (Heliscus lugdunensis,

6.4/3. ábra. A Torna-patak devecseri (érintett) és Ajka-Tósokberénden kijelölt (referencia)
szakaszára kihelyezett avaron megtelepedő gombák fajszám-változásai
az egyes levélfajokon 2011. február 17.-2011. június 22. között

A gipsszel történő kármentesítés következtében a kihelyezett avarokon gipszréteg alakult ki, mely kisebb fajlagos felületet biztosított az avarból a szaprofita gombák számára.
Ez az idő előrehaladtával csökkent, nőtt a
kolonizálható avarfelület. A referenciaszakaszon ilyen akadály nem gátolta a gombák
gyors megtelepedését, elszaporodását, így
ott gyorsan megnőtt a gomba-biomassza, viszont a telítettségi maximumuk elhúzódását
a makrogerinctelenek jelenléte, és ezáltal
a gyorsabb lebomlás, valamint a nagymértékű táplálékforrás-csökkenés korlátozta.
A devecseri szakaszon a taxonok közötti
kompetíció-hiány miatt a vízi Hyphomyceták
voltak a lebontási folyamat meghatározó csoportja. Ezzel magyarázhatók a huzamosabb
ideig eltartó, magas biomassza-értékek.
A vizsgálat során összesen 21 fajt és 5 ismeretlen fajtól származó konídiumot találtunk.
Kisebb-nagyobb eltérésekkel még az azonos
ECONOMICA 2011/12

Tricladium angulatum) esetében a katasztrófa által érintett szakaszon lévő kevésbé
kompetitív helyzet eredményezett nagyobb
arányú előfordulást, valamint a konídiumok
nagysága is relatíve nőtt. Összességében a
Tricladium fajok nagyobb számban voltak
jelen a devecseri szakaszon, illetve a kezdeti nagy kolonista domináns faj: Tetracladium
marchalianum két avar (fűz, nyár) esetében
is nagyobb relatív abundanciát mutatott,
mint a referenciaszakaszon lévők. De akadt
olyan faj (Retiarius bovicornutus) is, mely az
érintett szakaszon nem volt életképes.
Eredményeink, és más, vörösiszappal befedett épületeken végzett kutatás (MAGYAR
DONÁT szóbeli közlés) is alátámasztja, hogy
a gomba - mint biológiai csoport - nagymértékű rezisztenciát mutat a környezetben
oly nagymértékű pusztításokat okozó eseményekkel szemben, mint például a lúgos
vörösiszap ár.
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7. A MARCAL ÉLŐVILÁGA
REGENERÁCIÓJÁNAK ELSŐ JELEI
7.1 Vízi makrogerinctelen szervezetek
A katasztrófát követően a Marcalon nyolc
mintavételi helyet jelöltünk ki, melyek közül
kettőt nem ért közvetlenül a vörösiszap ár, az
egyik Nemeskeresztúrnál található, ez lett a
referenciapontunk, a másik Karakó mellett
helyezkedik el, ezt a szakaszt közvetetten
érte az ár, mivel a Torna-patak eddig duzzasztott vissza.
A referencia hely Nemeskeresztúr közelében
található (7. mintavételi hely, 2.1/2. ábra), a
felmért terület kellően messze helyezkedik el
a Torna-patak torkolatától, így vörösiszap hatás nem érte. 2010. év őszi hónapjaiban magas
egyedszámokat tapasztaltunk, a Gammarus
roeselii illetve az Asellus aquaticus voltak a
domináns fajok, a fajszám 8 és 9 közt váltakozott, ezek mindegyike jellemző a síkvidéki jellegű vízfolyásokra. 2010 telén az egyed- illetve
a fajszám is jelentősen csökkent, melynek oka
pusztán az általános téli denzitáscsökkenés
volt. A téli hónapokban a mintázást a magas
belvíz és a jég akadályozta. 2011-ben a tavasz
beálltával ismét magas számban voltak jelen
a makrogerinctelen szervezetek a vizsgált szakaszon. A legmagasabb faj- és egyedszámot
egyaránt májusban tapasztaltuk. Az eddigi mintavételek során a Gammarus roeselii dominanciája volt megfigyelhető. A hatóságok ezt a rész
a 8. tipológiai típusba sorolják, mely dombvidéki, meszes hidrogeokémiai jellegű, közepesfinom mederanyagú, kicsi vízgyűjtőjű csermely,
amely itt még igaz a Marcalra. A karakterfajok
közül sokat sikerült begyűjtenünk, ilyenek voltak a domináns fajaink is, melyeken kívül még
megtaláltuk a Hydropsyche angustipennis-t,
az Erpobdella octoculata-t és vilnensis-t,
a Gammarus fossarum-ot, a Limnephilus
rhombicus-t valamint a Chaetopteryx fusca-t.
A funkcionális táplálkozási csoportok eloszlása
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megfelelt a várakozásnak: jelentős többségben
voltak az aprító szervezetek, mivel a domináns
fajok is ide tartoztak.
Karakó (8. mintavételi hely, 2.1/2. ábra):
Annak ellenére, hogy a helyszínt a vörösiszap
áradat nem érintette közvetlenül, a visszaduzzasztó hatása érezhető volt: a mintavételeink
első hónapjaiban igen kis egyedszámot tapasztaltunk a referencia helyhez képest, a fajszám
viszont a referencia hely fajszámához közelített.
Az első mennyiségi és minőségi mintavételi alkalommal, 2011. október 12-én nagyjából felefele arányban találtunk élő és bomlásnak indult
példányokat, ami egyrészt a lúgos ár visszaduzzadásának, másrészt az ezen a szakaszon is
folyó gipszezésnek volt köszönhető. A mederbe
szórt gipsz vastagon fedte az aljzatot, belepve
ezzel az élőhelyeket és így pl. a legelők számára
a táplálkozási a felületeket is. A tél beálltával a
makrogerinctelen szervezetek mennyisége nem
csökkent (hiszen az egyedszámok már októberben is hozzávetőleg a téli egyedszám viszonyokat tükrözték), 2011. januárban és februárban
is magasabb volt a más szakaszokon kapott
eredményeinkhez képest. Mindez azzal magyarázható, hogy a mintavételt itt nem akadályozta
az áradás, mivel a Marcal itt még igen keskeny,
a bevágódási mélység nagy, így nem tudott a
víz szétterjedni, így nem volt akadályozott a sodorvonal közelébe való bejutás. A tavasz beköszöntével mind a fajszám, mind az egyedszám
nőtt, több fajt találtunk, mint a referenciahelyünkön. Ezen a szakaszon csak a Gammarus
roeselii dominanciája volt megfigyelhető. A
mintavételi hely szintén a 8. tipológia típusba
sorolható, a fentebb említett karakterfajokon
kívül megtaláltuk a Baetis pentaphlebodes kérész- és a Platambus maculatus bogárfajokat
is. A táplálkozási csoportok között általában az
aprító szervezetek dominálnak, a Gammarus
roeselii nagyszámú jelenléte miatt, amely várható volt, mivel ezen a ponton is rengeteg a
növényi törmelék.
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Kamond (9. mintavételi hely, 2.1/2. ábra): A
faj- és az egyedszám is jóval kisebb volt ezen a
helyen, mint a fentebb említett két mintavételi
helyen. 2010. október folyamán nem sikerült
kimutatnunk egy makrogerinctelen szervezetet
sem, novemberben is mindössze 4-et, decemberben pedig az áradás akadályozta a mintavételt. Jelentős mennyiségű egyedet csak a 2011.
áprilisi mintázás során sikerült begyűjtenünk,
az azt megelőző hónapok kis egyedszámú mintái a hideg idő mellett azzal is magyarázhatók,
hogy a mintavételt az áradások és az alacsony
hőmérsékletű víz, a jegesedés és a magas vízállás miatt nem tudtuk maradéktalanul elvégezni. Elképzelhető az is, hogy az igen kis egyedszámú hónapokban (2010. október, november,
december, 2011. január) előkerült fajok felsőbb
szakaszokról sodródtak ide, mivel voltak olyanok, melyek képviselőivel később már nem
találkoztunk. Ilyen faj volt a Notonecta glauca
poloska és a Platycnemis pennipes szitakötő
lárva, viszont e ragadozók mellett csak nagyon
kis egyedszámban találtunk prédaállatot. Valószínűsítjük, hogy a ragadozó egyedek a prédaállatok kis egyedszáma miatt éhenhaltak.
A Marcal ettől a ponttól már a 9. tipológiai típusba sorolandó, azaz már közepes vízgyűjtőjű
kis folyó, ez a besorolás csak Mórichidától vált
kategóriát. Ezen a ponton már kevesebb karakterfajt sikerült azonosítanunk (a tipológiai
típus különbözőségének ellenére a karakterfaj
csoportok megegyeznek), mint az előző kettőn.
A táplálkozási csoportok eloszlása az elmúlt hónapok során folyamatosan változott, a változatos faj- és egyedszámnak köszönhetően.
A következő mintavételi hely Mersevát mellett található (11. mintavételi hely, 2.1/2. ábra),
a vízmélység már a nádas és a parti régióban
is nagy, ez jelentősen megnehezítette a mintavételt a 2010. decemberi áradás és a belvíz
mellett. A faj- és egyedszámok a mintavételeink során alacsonyak voltak, ez magyarázható
az előbb említett okokkal is, illetve a hideg idő
ECONOMICA 2011/12
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beálltával. A faj- és egyedszámok arányaiban
az előzőleg bemutatott mintavételi helyekhez
nagyon hasonlatosak voltak. Lehetséges, hogy
a katasztrófát követően megtalált egyedek a
felsőbb szakaszokról sodródtak le, nem a vizsgált szakasz volt az állandó élőhelyük. 2011.
áprilistól emelkedett a megtalált fajok száma,
az egyedszámról ugyanez azonban állapítható meg: egy faj sem dominált szignifikánsan a
mintázási periódusban. A karakterfajok közül
a Gammarus roeselii-t sikerült kimutatnunk. A
funkcionális táplálkozási csoportok eloszlása is
hónapról-hónapra váltakozik, ezidáig még nem
tapasztaltunk egyértelmű tendenciát.
Békás (12. mintavételi hely, 2.1/2. ábra): A
kezdeti hónapokban a mintavétel során nem
mutattunk ki makro-méretű élőlényt, 2010.
decemberben a szakasz az áradás miatt megközelíthetetlenné vált, melynek elvonulta sem
hozott sikert, mivel az első makrogerinctelen
szervezeteket csak 2011. márciusban mutattuk
ki. Az egyedszám 2011. áprilisban volt a legmagasabb, a fajszám azóta állandósult. Domináns
fajt nem sikerült elkülöníteni, mivel egyik faj
mennyisége sem volt kiemelkedően magas a
többihez képest. Merseváthoz képest több karakterfaj került elő, melyeket a Marcal felsőbb
szakaszain nem találtunk meg, ezek az Unio
tumidus és a Sphaerium corneum voltak. A
táplálkozási csoportok eloszlása az adathiányos
hónapok ellenére is állandóságot mutat, az aprító, a legelő és a gyűjtögető fajok száma közel
azonos, ezek voltak többségben a ragadozókkal
szemben. Ezen a mintavételi helyen egy feltorlódott úszó törmelék sarkantyúban (faágakból
és PET-palackból álló szigetecske) sok (~ 50 héj),
nem elerodálódott héjú Viviparus acerosus és
V. contectus csigahéjat találtunk, melyeknek
sok esetben még a héjfedője is megvolt, mögötte a félig elbomlott állattal. Mindebből arra
következtethetünk, hogy jelentős Viviparidae
populáció pusztult el, vagy közvetlenül a lúgtól,
vagy a későbbi táplálékhiánytól mely a gipszle129

A vörösiszap katasztrófa hatása a Torna-patak és a Marcal élővilágára, a regeneráció első időszaka

rakódás miatt alakulhatott ki. Ez idáig az általunk mintázott Marcal pontokon élő Viviparidae
család képviselőt nem találtunk.
Marcaltő (13. mintavételi hely, 2.1/2. ábra):
2010. októberben mindössze egy ragadozó fajt
(Platycnemis pennipes) sikerült kimutatnunk,
mely legutóbbi mintavételünkig (2011. május
23.) sem került elő újból. Ennek oka lehet a
korábban említett éhenhalási jelenség. 2010.
októbert követő hónapokban az évszakoknak
megfelelően alakult a megtalált fajok mennyisége, kivételt képez a 2010. decemberi hónap,
amikor az áradás miatt ezt a helyszínt sem sikerült megközelíteni. A faj- és az egyedszám is
2011. áprilisban volt a legmagasabb, melynek
oka a Chironomidae lárvák nagy mennyisége,
melyek már a tavaszi első petézés után fejlődhettek ki. A makrogerinctelen szervezetek
mennyisége 2011. májusban visszaesett, de hasonló számú fajjal képviseltették magukat, mint
az azt megelőző hónapban. Újabb karakterfajokat sikerült kimutatnunk a többi mellett, ezek
a Hydropsyche saxonica, az Ephemera danica,
a Calopteryx virgo és a Baetis vernus voltak.
A mintákban általában a Chironomidae lárvák
domináltak. A táplálkozási csoportok eloszlása
a faj- és egyedszám váltakozása ellenére is állandó volt a mintavételi periódusunk során, a
gyűjtögető szervezetek domináltak.
Mórichida (14. mintavételi hely, 2.1/2.
ábra): A 2010. őszi mintavételek során ismét
felmerült a probléma, hogy talán a megtalált
makrogerinctelenek lesodródtak vagy ragadozó mivoltuk miatt éhen-haltak préda hiányában, mivel később nem találtuk meg képviselőiket. Decemberben ezen a szakaszon is áradt
a folyó, lehetetlenné téve a mintázást. 2011.
februártól egy növekvő tendenciát figyeltünk
meg mind a fajszám, mind az egyedszám tekintetében, ugyanakkor ettől a hónaptól tűnik
ki a Gammarus roeselii dominanciája, mely
2011. májusig állandósult. A makrogerinctelen
szervezetek mennyisége 2011. áprilisban volt
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a legnagyobb, májusra csökkent, ez azzal magyarázható, hogy a lárvákból kifejlődtek az
imágók (például egyes kérészfajok imágói már
kirepültek). Fajszám tekintetében az április hasonlóan alakult a májushoz. A Marcal itt már
átlép a 19. tipológiai típusba, azaz síkvidéki,
meszes hidrogeokémiai jellegű, közepes-finom
mederanyagú, nagy vízgyűjtőjű közepes folyó.
Ismét sikerült karakterfajokra bukkanunk, mint
a Calopteryx splendens, az Anodonta anatina
(invazív faj), az Unio tumidus, a Hydropsyche
contubernalis, a Neureclipsis bimaculata és a
Sphaerium corneum. A funkcionális táplálkozási
csoportok közül eleinte a ragadozók csoportja
volt túlsúlyban, de az egyedszám növekedésével a „normális” eloszlás helyreállni látszik, vagyis többségbe kerülnek az aprító és gyűjtögető
szervezetek.
Koroncó (15. mintavételi hely, 2.1/2. ábra):
A hidegebb időszakban a faj- és az egyedszám a többi mintavételi helyhez hasonlóan
alacsony volt, 2011. márciustól kezdődően
tapasztalható növekedés mindkét esetben. A
makrogerinctelen szervezetek mennyisége itt
is áprilisban volt a legnagyobb, májusra csökkent, valószínűleg az imágók kirepülésének
köszönhetően, a fajszám azonban hasonlóan
alakult mindkét hónapban. A változatos fajés egyedszámok miatt nem lehet domináns
fajt megnevezni, melynek mennyisége szignifikánsan kiemelkedne. Az előző mintavételi
helyhez képest újabb karakterfajok kerültek
elő: Platycnemis pennipes, Ephemera danica,
Litoglyphus naticoides, Hydropsyche saxonica,
Unio crassus, Baetis rhodani, Pisidium amnicum,
Calopteryx virgo, Halesus digitatus. A táplálkozási csoportok eloszlása is változatosan alakult,
ősszel és télen még sok volt a ragadozó szervezet, számuk tavaszra csökkent, már többen
vannak az aprító és a gyűjtögető szervezetek.
A Marcal regenerációs folyamata bíztató
képet mutat a 2011. áprilisi és a májusi adataink alapján, reméljük ezt követően is bíztatóak
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lesznek az eredményeink. A Marcal esetében
is szükség lenne megvárni a második javasolt
mintavételi periódust, hogy a QBAP-index segítségével biztosabban értékelhessük az ökológiai
állapotot. Néhány részleges adatsorral rendelkezünk (JUHÁSZ és mtsi., 2006a, 2006b, 2006c;
KISS és mtsi., 2006; MÓRA és mtsi., 2006), az
ezekben felsorolt fajok felét mi is megtaláltuk (Bithynia tentaculata, Physa fontinalis,
Unio tumidus, Erpobdella octoculata, Asellus
aquaticus, Limnephilus flavicornis, Limnephilus
lunatus, Limnephilus rhombicus), ez az eredmény bíztatónak mondható, remélhetőleg még
ugyanennyi idő elteltével bővebb fajlistával
szolgálhatunk, hiszen már megindult a repülő
imágók átrepülése pl. a Rábáról, melyek a Marcalba is elhelyezhetik petéiket.
7.2 Gipszen fejlődött
algabevonat fotoszintetikus aktivitása
2010. november 17-én történt mintavétel a
Marcal karakói mintavételi helyén (8. mintavételi hely, 2.1/2. ábra). A mintavételi helyig
visszaduzzadt a vörösiszap ár, majd mentesítés
céljából gipszet szórtak a folyóba. A november
17-i mintavétel alkalmával felfigyeltünk arra,
hogy a leülepedett vörösiszap felületére kiülepedett gipszen sűrű zöld algabevonat képződött. A bevonat fotoszintetikus aktivitását
laboratóriumban mértük. A mért adatokra P-I
(fotoszintézis-fényintenzitás) görbét illesztettünk, mely alapján a fotoszintetikus paraméterek meghatározhatókká váltak.
A maximális fotoszintézis mértéke (Pmax)
123,5 mg beépített szén volt négyzetméterenként egy óra alatt. A közösség - ősz lévén - a már
csökkent fényintenzitás értékekhez adaptálódott, ezt támasztja alá a fényadaptációs paraméter (Ik) alacsony volta (7.2/1. ábra).
A Marcalon korábban nem végeztünk fotoszintézis méréseket, azonban eredményeinket
a Torna-patakon korábban végzett novemberi
mérésekkel összevetve megállapítható, hogy
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a Marcalban a katasztrófát követően a gipszen
kialakult bevonat fotoszintetikus aktivitása igen
jelentős, majdnem tízszerese a 2008. novemberben, a Tornában a devecseri szakaszon mért
aktivitásnak (ÜVEGES, 2010). A gipsz szemcseméret miatt kolonizálható felületet jelentett a
mikroalgák számára (4.2/1. ábra), melyek 730
mg klorofill-a m-2-es biomasszát értek el. A
vörösiszap felületén sehol sem tapasztaltunk
bevonatképződést, melynek oka lehet, hogy
a vörösiszap szemcséi túl kis felületűek ahhoz
(4.2/1. ábra), hogy a mikroalgák kolonizálni
tudják, illetve könnyen mozognak, így nem
nyújtanak stabil aljzatot.
7.2/1. ábra. A Marcal kamondi mintavételi
helyén a lerakódott gipszen képződött
algabevonat fotoszintetikus aktivitását leíró
P-I görbe (mintavétel: 2011. november 17.)

8. A REVITALIZÁCIÓ LEHETŐSÉGEI
A folyóvizekre általánosan jellemző a szennyeződések utáni gyors regeneráció, mely katasztrófahelyzetek után is tapasztalható. A tiszai
cianid-szennyezés önként adódó párhuzam,
mely azonban biológiai szempontból lényegileg
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különbözik a vörösiszap katasztrófától. A lúgos
vörösiszap és a cianid egyaránt akut letális hatású. A cianid-szennyezés egészében oldott állapotban, a mederben vonult le, hosszabban
tartó hatást a kísérő nehézfémek üledékekben
történt adszorpciója képviselt. A vörösiszap
lúgtartalmának levonulása ugyan hidrológiai
szempontból hasonló volt, a kiömlött anyag
szervetlen szesztontartalma azonban a mederben, ill. a parti régiókban maradt vissza,
jelentősen károsítva a vízi mikrohabitatokat.
Mindezt a hatást a mederbe szórt gipsz, ill. a
települési kármentesítés magnifikálta. Az ökoszisztémák regenerációját emiatt alapvetően
az élőhelyek kialakulási lehetőségei határozzák
meg. Annak ellenére, hogy migrációs barrier és
gyakori diszturbancia akadályozta az érintett
vizek ökológiai regenerációját, az minden mért
változó alapján megindult, de különböző mértékben. Az érintett folyóvíz szakaszok feletti
mederrészeken, ill. a befolyókban jelen vannak
azok a fajok, melyek benépesíthetik a sérült
élőhelyeket, s a Marcal esetén a Rába közelsége
is fontos inokulumforrásként jöhet számításba.
A megtelepedés jól követhetően folyamatos.
A Torna és a Marcal jövőbeni ökológiai állapotát nem az immigráció mértéke és időbelisége
fogja meghatározni, hanem a mederrendezés
mikéntje. Mint a 7.2 fejezetben leírt jelenség (a
gipszen kifejlődött, a Marcalra egyébként nem
jellemző fonalas algabevonatok képződése)
mutatja, az élőhelymódosító hatások olyan változásokhoz vezetnek, melyek az ökoszisztéma
funkciókat ellátják ugyan (primer produkció s
a kapcsolt oxigénfejlődés), de amelyek alapján
a normálistól eltérő heterotróf ráépülés prognosztizálható. Emiatt alapvetően fontos, hogy
az érintett patakmedrek „rendezése” olyan módon történjen, mely a lehető legjobban közelíti
azok eredeti (tehát hidromorfológiai módosítás
előtti, nem csupán a katasztrófa előtti) állapotának visszaállítását. Amennyiben e munkálatok figyelemmel lesznek az EU Víz Keretirány132

elvben megfogalmazottakra, elérhető, hogy
mind a Torna, mind a Marcal ökológiai állapota
a katasztrófa előttinél akár jobb is legyen.
9. ÖSSZEFOGLALÁS
A Torna-patakon a vörösiszap katasztrófát megelőzően, valamint a Torna-patakon és a Marcalon a katasztrófát követő legfontosabb kutatási
eredményeinket az alábbiakban foglaljuk össze:
A Torna-patak katasztrófa által érérintett területe hidromorfológiailag módosított (jelentős
szakaszon betonlapokkal erősített trapézmeder,
egyenes lefutás), mely számos ökoszisztéma
funkcióban indikálja ezt az állapotot:
- a felületeken képződő algabevonatok menynyisége és elsődleges termelése nagyobb,
mint a természetes szakaszokon mérhető;
- a makrogerinctelen szervezetek mennyisége
lényegesen kisebb, ezek avarfogyasztási aktivitása azonban nagyobb, mint a természetes
szakaszokon.
A fenti két folyamat jelzi, hogy ezen a területen az autotróf/heterotróf aktivitás aránya jelentősen eltolódott az autotrofitás irányába. A
fenti eredmények egyértelműen cáfolják azt a
sajtóban időnként fel-felbukkanó hírt, miszerint
a Torna-patak már a katasztrófát megelőzően
holtvíz lett volna. A vízkémiai paraméterek, valamint a diatómák ökológiai állapotindikációja
egyaránt jó, időnként közepes állapotot mutatott, ami a hidromorfológiai módosítások miatt
általánosságban jó ökológiai potenciált jelzett a
Víz Keretirányelv terminológiája szerint.
A 2010. október 4-én bekövetkezett vörösiszap
katasztrófa a Torna-patak élővilágát elpusztította. Az aznap este vett minta pH-ja 12,87 volt,
vezetőképessége 18 860 μS cm-1. Ezek az értékek a patakban mintegy 10 nap alatt csökkentek a normális körül fluktuáló szintre. Ennek,
valamint az utómunkálatok által reprezentált
diszturbanciának, migrációs akadálynak, valamint téli időszaknak köszönhetően a regeneráciECONOMICA 2011/12
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ós folyamatok csak tavasszal indultak be. Az első
makrogerinctelen szervezetet csak februárban
sikerült a Tornában megtalálni, s tömegesebb
megjelenésük április-májusban volt tapasztalható. Az avarlebomlás mértéke az érintett területen lassabb volt, valamint a hidromorfológiailag
hasonló referenciaterületen. Utóbbin az avarzsákokban már a kihelyezést követő héten megjelentek a makrogerinctelenek, míg az érintett
területen lényegesen később. Az Ingold-féle
gombák mindkét területen megjelentek már a
kihelyezést követő első héten, de mind menynyiségük, mind aktivitásuk alacsonyabb volt az
érintett területen. A diatóma fajok kolonizációs kísérleti azt mutatták, hogy 2011 tavaszán a
megtelepedés üteme a korábbiakhoz hasonló
volt, a fajösszetételben azonban mutatkoztak
jelentős eltérések.
A lassabb folyású, természet közelibb
mederű Marcal élővilágát a lúgos vörösiszap
átlagosan mintegy 90%-ban pusztította el. A
makrogerinctelen szervezetek közül a ragadozók mutatták a legnagyobb túlélési arányt, melyek azonban a későbbiekben valószínűsíthetően táplálékhiány miatt pusztultak ki. A Marcalba szórt jelentős mennyiségű gipsz érdemi
semlegesítő hatását laboratóriumi kísérletben
nem tudtuk kimutatni. Ezzel szemben a nagy
szemcseméretű, lassan mozgó gipsz rárakódott a mederben és a hullámtéren kiülepedett
vörösiszapra, felületén igen hamar jelentős
algabevonat fejlődött, mely a szerkezetet stabilizálta. Emiatt a Marcalnak nemcsak az élővi-
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lága, de élőhelyei is jelentős károsodást szenvedtek, mely a későbbi regeneráció akadálya.
A makrogerinctelen szervezetek tömegesebb
megjelenése csak április-májusban következett
be, s a fajszám- illetve mennyiségi adatok azt
mutatták, hogy néhány csoport (pl. Viviparidae)
egyes területeken lényeges kárt szenvedett.
Alapvetően fontos, hogy az érintett patakmedrek „rendezése” olyan módon történjen,
mely a lehető legjobban közelíti azok eredeti
(tehát hidromorfológiai módosítás előtti, nem
csupán a katasztrófa előtti) állapotának viszszaállítását. Amennyiben e munkálatok figyelemmel lesznek az EU Víz Keretirányelvben
megfogalmazottakra, elérhető, hogy mind a
Torna, mind a Marcal ökológiai állapota a katasztrófa előttinél akár jobb, természetközelibb
is legyen.
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A szegénység összetevőinek változásai az
ezredfordulótól az Észak-magyarországi régióban
Siposné Nádori, Eszter: Change in the Components of Poverty since the Millennium in the
Northern Hungarian Region
The paper examines poverty of the last decade taking into account several concepts of it.
Besides monetary poverty, the paper describes subjective poverty and its change. Afterwards,
social exclusion is analysed in its broader definition. Analysis is carried out based on primary
and secondary data. Primary data are derived from systematic data collection, carried out
applying consensus theory. The paper refers to the Northern Hungarian region, which was the
most backward area of the country based on per capita GDP in 2009. There is no doubt that
poverty here is a more serious problem than the national average. Though the backwardness
of the region decreased in the 2000s taking into account the rate of the poor, poverty is still
deeper than in Hungary or in the European Union. The subjective poverty concept highlights the
fact that besides low income level the labour market position, qualifications, ethnicity, harmful
habits, the comfort level of dwellings, the number of children and at the end of the decade
the low willingness to work are associated with poverty. The backwardness of the region is
apparent taking into consideration other aspects of social exclusion (labour market position, life
expectancy, natural increase).
Key words: poverty, exclusion, Northern Hungary.
Áttekintés. A tanulmány az elmúlt évtized szegénységét vizsgálja annak több koncepcióját,
megközelítési módját alapul véve. A jövedelmi
szegénység vizsgálata mellett a szubjektív szegénységet, és annak változását is bemutatja.
Mindezek után a komplex értelemben vett társadalmi kirekesztés elemzésére is sor kerül. Az
elemzések alapjául primer és szekunder adatok
szolgálnak. A tanulmány az Észak-Magyarországi régiót vizsgálja, amely az egy főre jutó GDP
alapján 2009-ben az ország legelmaradottabb
vidéke. A régió szegénységének az országos
átlagnál súlyosabb volta egyértelmű. Bár a
2000-es években a szegények arányát tekintve
csökkent a régió elmaradottága, a szegénység
továbbra is mélyebb, mint hazánkban, illetve
mint az Európai Unióban. A szubjektív szegénység vizsgálata kimutatta, hogy az alacsony jövedelemszint mellett a munkaerő-piaci helyzet,
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az iskolai végzettség, az etnikai származás, a
káros szenvedélyek, a lakások komfortfokozata, a gyerekszám, valamint az évtized végén
az alacsony munkavállalási hajlandóság függ
össze legszorosabban a szegénységgel. A régió
elmaradottsága szembetűnő a társadalmi kirekesztettség egyéb dimenzióinak vizsgálatakor is
(munkaerő-piaci helyzet, várható élettartam,
természetes szaporodás).
Kulcsszavak: szegénység, kirekesztettség,
Észak-Magyarország

BEVEZETÉS
A gazdasági átmenet Magyarországon mélyreható átalakulást indított el. A gazdasági és társadalmi szerepek változása felgyorsult, amely
kihat az egyének viselkedésére. A társadalom
többsége képes alkalmazkodni a változó szereECONOMICA 2011/12
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pekkel együtt járó változó elvárásokhoz, azonban vannak olyanok, akik életkörülményeik,
vagy örökölt kulturális normáik miatt nem, vagy
nehezen képesek erre. Ők azok, akiket a társadalmi kirekesztés leginkább veszélyeztet, és ők
azok, akik a lemaradás, leszakadás veszélyének
leginkább ki vannak téve. Ha ezen csoportok
társadalmon belüli aránya elér egy kritikus szintet, akkor ez az egész társadalom és gazdaság
fejlődését veszélyezteti. A változó szerepekhez
való alkalmazkodás problémája az ezredforduló óta sem mérséklődött. 2008 szeptembere
óta pedig a társadalomnak a korábbinál is nagyobb hányadát veszélyezteti a szegénnyé és a
kirekesztetté válás.

SZEGÉNYSÉG FOGALMA
A szegények körének meghatározására nem
létezik egyetlen kizárólagos definíció. Négy fő
szegénységi koncepció különíthető el, melyeknek léteznek pusztán a jövedelmet figyelembe
vevő, illetve egyéb más életkörülmény elemeket is figyelembe vevő változatai (1. táblázat).
A szegénységet sokan az alacsony jövedelemmel azonosítják (BOKOR, 1985) abból kiindulva,
hogy a pénz egy általános és univerzális eszköz, ami más javakra is átváltható. A jövedelmi
helyzet kizárólagos figyelembe vétele azzal az
előnnyel is jár, hogy így viszonylag egyszerűen
definiálható a szegénység határa és könnyen

1. táblázat. Szegénységkoncepciók
SZEGÉNYSÉG-KONCEPCIÓ
ABSZOLÚT

JÖVEDELEM

ÉLETKÖRÜLMÉNYEK
MEGHATÁROZOTT TÁRGYAKKAL NEM
RENDELKEZŐK
KRÍZISHELYZETBEN LÉVŐK

LÉTMINIMUM
REGIONÁLIS MINIMUM

RELATÍV

(SZOCIÁL)POLITIKAI

AZ ÁTLAG- VAGY A MEDIÁNJÖVEDELEM
50 SZÁZALÉKA ALATT ÉLŐK

DEPRIVÁCIÓS INDEX

ALSÓ DECILIS, KVINTILIS
EGZISZTENCIAMINIMUM
NYUGDÍJMINIMUM

SZUBJEKTÍV

SZUBJEKTÍV SZEGÉNYSÉG

MINIMÁLIS ÉLETKÖRÜLMÉNYEK

Forrás: SPÉDER (2002) 53. old.

A tanulmány az elmúlt évtized szegénységét
vizsgálja annak több koncepcióját, megközelítési módját alapul véve. A jövedelmi szegénység
vizsgálata mellett a szubjektív szegénységet, és
annak változását is bemutatja. Mindezek után
a komplex értelemben vett társadalmi kirekesztés elemzésére is sor kerül.
Vizsgálatomat az Észak-Magyarországi régióra
vonatkozóan végzem, mely az egy főre jutó GDP
alapján 2009-ben az ország legelmaradottabb régiója. Az Eurostat (2010) jelentése szerint az Európai
Unió húsz legszegényebb régiója között szerepel.1
1

Az egy főre eső vásárlóerő-paritáson mért GDP alapján
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mérhető a megfigyelési egységek jövedelmi
szintje (SPÉDER, 2002).
Az abszolút szegénységkoncepciók abból a
feltételezésből indulnak ki, hogy a szükségleteknek létezik egy tértől és időtől független köre.
Azokat, akik nem képesek ezeknek a minimális
szükségleteknek a kielégítésére, reálisan nevezhetjük szegénynek. Hazánkban a Központi Statisztikai Hivatal álláspontja szerint szegénynek
számít az, aki a létminimum alatt él, azaz, aki
nem rendelkezik azzal a forintösszeggel, amely
Észak-Magyarország a 259. helyen szerepelt a 271 európai
uniós régió között 2007-ben.
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biztosítja a minimális életvitelhez szükséges
igen szerény szükségletek kielégítését. Az így
nyert adatokat végül egy fogyasztási egységre
számítják az úgynevezett ekvivalencia-skálák
segítségével. Az így kapott adatok alapján a
létminimum értékeket háztartástípusonként
határozzák meg.
Abszolút szegénységi küszöböt a Világbank is
használ nemzetközi összehasonlításokra. A korábbi 1 dolláros fejenkénti küszöböt 2005-ben
1,25 dollárra emelték (2005-ös árakon számolva). Ezt az értéket a legszegényebb 10-20 ország
nemzeti szegénységi küszöbeinek átlagaként
határozzák meg. A Világbank a kelet-közép-európai országok esetében mindezeken túl a napi
4,3 dolláros szegénységi küszöböt is használja,
amellyel a társadalomnak nem csak azt a rétegét határolja le, amelynek napi megélhetési
gondja van, hanem azt is, amelyik a szegénység által veszélyeztetett. A 4,3 dolláros értéket
tapasztalati adatok alapján határozták meg. Az
adatok ugyanis azt mutatták, hogy azok, akik
napi 2,15 és 4,3 dollár közötti összegből élnek,
– bár nem szegények, de – nem rendelkeznek
elegendő megtakarítással, ezért valamilyen váratlan esemény bekövetkeztekor nagy valószínűséggel lesüllyednek a szegénységbe (ALAM ET
AL., 2005).
A relatív szegénységkoncepciók a szegényeket a társadalomban elfoglalt relatív jövedelmi
helyzetük alapján határozzák meg. A koncepció
szerint szegénynek lehet tekinteni a társadalom
valamely átlagos jóléti szintjétől meghatározott
mértékben elmaradókat, vagy azt a szintet tekinthetjük szegénységi küszöbnek, ami alatt a
lakosság bizonyos hányada (ötöde, vagy tizede) él. Ez a megközelítés tehát azt feltételezi,
hogy minden társadalomban élnek szegények
(HEGEDÜS – MONOSTORI, 2005).
A szubjektív szegénységkoncepció vizsgálatát két kutatócsoport fejlesztette ki. VAN
PRAAG (1971) dolgozta ki a Jövedelem Értékelési Kérdéseket (Income Evaluation Question),
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amellyel a szegénység szubjektív megítéléséről
gyűjtött adatokat. A Deleeck vezetésével működő kutatócsoport pedig a CSP-t (Subjective
Poverty Line) hozta létre. A koncepció két vonatkozásban értelmezhető: egyrészt kiket tartanak szegénynek, másrészt hogyan ítélik meg
a saját helyzetüket a jövedelmi egyenlőtlenségek rendszerében (SPÉDER, 2002). Bár a szubjektív szegénységkoncepció nem képezheti a
kormányzati döntések alapját, fontos szerepet
játszhat a társadalmi értékek, hiedelmek és
viselkedési formák megértésében (SAMMAN,
2007).
A szociálpolitikai szegénységkoncepciók jelentőségét az adja, hogy számos szociális ellátási forma jogosultsági határát ezek segítségével
határozzák meg. Ilyen gyakran alkalmazott szegénységi küszöb lehet a nyugdíjminimum vagy
a minimálbér.
A jövedelmi szegénység vizsgálatakor a bemutatott szegénységi koncepciók valamelyike alapján számított szegénységi küszöb felhasználásával meghatározhatók a szegénység
mutatószámai. A legegyszerűbb mérőszám a
szegénységi ráta vagy arány (H), amely a szegénységi küszöb alatt élők arányát mutatja meg
a teljes népességen belül.

p
n ,
ahol p a szegénységi küszöböt el nem érő jövedelműek száma, n pedig a népességszám.
A mutató a szegénység kiterjedtségét méri,
hátránya azonban, hogy a szegénység mélységéről semmit nem árul el, hiszen ha egy szegénységben élő helyzete tovább romlik, és még
rosszabb anyagi helyzetbe kerül, a szegénységi
ráta értéke nem változik.
Ezért érdemes a szegénységi rést is meghatározni, amely a szegények átlagos jövedelmének
a szegénységi küszöbtől vett távolságát méri.
Ahhoz, hogy ez a mutató időbeli és térbeli öszszehasonlítást is lehetővé tegyen, ki lehet azt a
H=
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szegénységi küszöb arányában fejezni, és az így
nyert szegénységi rés-arányt (PG) használni.
1

p

g

PG = å i
p
z
i =1

ahol gi a szegénységi réseket fejezi ki, z pedig a
szegénységi küszöb (HAJDU, 1997).
A szegénység sok kutató meggyőződése
szerint komplexebb fogalom annál, minthogy
egyetlen tényező, a jövedelem alapján vizsgáljuk. További figyelembe veendő tényező lehet
az örökölt vagyon, a saját termelés értéke, a
hitelek vagy a rokonok támogatásai. Ezek hozzájárulhatnak a jólét emelkedéséhez az egyén
jövedelmi szintjének változása nélkül is. A
komplexebb megközelítés problémája azonban, hogy a jövedelmen kívüli tényezők számbavétele rendkívül nehéz (SPÉDER, 2002).
Mindezen kívül a kutatók egyre nagyon hangsúlyt fektetnek a nem-monetáris tényezők vizsgálatára is (GÁBOS – SZIVÓS, 2004), ami a szegénység és a társadalmi kirekesztettség komplex értelemben történő meghatározását teszi
lehetővé. Kirekesztettnek, azaz depriváltnak lehet tekinteni azokat, akik több szempontból is
hátrányos helyzetben vannak, tehát esetükben
a hátrányok halmozottan fordulnak elő. Azért
lényeges a komplexebb szemléletmód, mert a
depriváció sokkal nagyobb arányú, ha több dimenziót egyidejűleg veszünk figyelembe, mint
ha a szegénységet pusztán az alacsony jövedelem alapján határoznánk meg (BOKOR, 1987).
A társadalmi kirekesztettség komplex elemzésére a társadalmi indikátorok segítségével
nyílik lehetőség (BUKODI, 2001). A társadalmi
indikátoroknak alapvetően két céljuk van: a
társadalmi változások felmérése, valamint a
társadalmi jólét mérése és leírása. NOLL (1998)
szerint a társadalmi kirekesztettség számos indikátor segítségével jellemezhető.
a) Az Európai Unión belül a társadalmi kirekesztettség mérhetősége érdekében a Social
Protection Committee 2001-ben olyan részECONOMICA 2011/12

letes jelzőszámokat, társadalmi indikátorokat határozott meg, amelyek az országok
közötti összehasonlítást lehetővé teszik
(LELKES, 2003). Az elsődleges indikátorok a
szegénység legfontosabb területeire vonatkoznak, így tartalmazzák az anyagi nélkülözésre, az elégtelen iskolázottságra, a termelő
tevékenység hiányára és a nem megfelelő
egészségi állapotra vonatkozó indikátorokat
(LELKES, 2003). A másodlagos indikátorok az
elsődlegeseket támasztják alá, illetve további problémákra hívják fel a figyelmet (SZIVÓS,
2005).
b) A svéd „erőforrás-alapú” megközelítés szerint a társadalmi kirekesztettség helyzetelemzése négy dimenzió mentén végezhető
el. Ezek a következők:
- demográfiai szempontok (nem, életkor,
családtípus) szerint;
- társadalmi osztály (foglalkozás, ágazatok
közötti megoszlás) alapján;
- társadalmilag veszélyeztetett csoportok
(pályakezdők, tartós munkanélküliek, alulképzettek) vizsgálata;
- regionális elemzés (BUKODI, 2001).
c) Az életminőség megközelítés ezzel szemben a
jólétnek nemcsak az OBJEKTív mérőszámaira
koncentrál, hanem a szubjektív tényezőknek
is fontos szerepet tulajdonít. Ebben az értelemben deprivációról akkor beszélünk, ha az
egyén objektív és szubjektív jóléte sem megfelelő (BUKODI, 2001). Az életminőség megközelítés indikátorait többek között a német
társadalmi-indikátor-rendszer2 tartalmazza.
d) Az ENSZ Statisztikai Bizottsága az életkörülményekre vonatKOZÓ Társadalmi jelenségek
2
Ezek az indikátorok a következők: népesedés; társadalmi-gazdasági státusz; munkaerő-piaci helyzet; jövedelem,
jövedelemeloszlás; javak és szolgáltatások kínálata és
fogyasztása; közlekedés; lakáshelyzet; egészségi állapot,
egészségügy; oktatás, iskolázottság; társadalmi kapcsolatok; környezetvédelem; közbiztonság, kriminalitás; szabadidő, médiafogyasztás.
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komponensekre bontására tett javaslatot
1954-ben, és az angol társadalmiindikátorrendszer3 már ennek megfelelően került kidolgozásra.
e) GÁBOS András és SZÍVÓS Péter kutatásában,
melyben a szegénység objektív meghatározóit keresték,4 a munkaerő-piaci státus, az
iskolázottság, a területi jellemzők és a demográfiai faktorok bizonyultak a jövedelmi
szegénység kockázatának mértékét befolyásoló tényezőknek. (GÁBOS – SZIVÓS, 2002).
A szegénység vizsgálata rendkívül fontos, hiszen a kiterjedt szegénység számos költséggel
jár. A gyakran éhezni kényszerülő lakosoknál
megjelenhet a társadalmi nyugtalanság és a
létfenntartó bűnözés. A legsúlyosabb esetekben az éhező gyermekek bele is halhatnak az
éhezésbe, veszélybe sodorva ezzel a jövő munkaerőbázisát. Az alultápláltság mindezeken
túl az egészségi állapot romlásához vezet, ami
megnöveli az egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos költségeket, és csökkenti az egyének
munkabírását. Mindezen indokok a szegénység
mérséklésének, lehetőség szerinti felszámolásának hatékonysági alapját teremtik meg (BARR
2004).
A szegénység elleni küzdelem azért is fontos,
mert a gazdasági teljesítményt és a humán fejlettséget is befolyásolja a szegénység, illetve a
tágabb értelemben vett kirekesztettség mértéke. A gazdasági növekedést ugyanis visszafogják az olyan munkaerő-piaci folyamatok, mint
a regionális kohézió (vagyis a foglalkoztatási
ráták regionális szintű szórása), vagy a tartósan
munkanélküliek aránya. A gazdasági növeke3
Az ENSZ által javasolt indikátorok a következők: népesedés; háztartások és családok; iskolázottság; munkaerőpiac;
anyagi jólét; lakossági kiadások; egészség; társadalmi védőháló; közbiztonság; lakáskörülmények; környezet; közlekedés; életstílus.
4
Kiindulási modelljükben a háztartásfő életkora; iskolai
végzettsége; munkanélkülisége, inaktivitása; etnikai származása; a lakóhely típusa; és a háztartáslélekszám szerepelt.
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désnél tágabb fejlődést pedig nemcsak a munkaerő-piaci folyamatok befolyásolják, hanem a
jövedelmi szegénység, és a tudásszint is. Ahhoz
tehát, hogy egy régió gazdasági növekedése,
illetve fejlődése biztosított legyen, szükséges
a szegénység és a kirekesztettség valamennyi
összetevőjének a kezelése és megfelelő szinten
tartása, illetve szükség esetén javítása. Ehhez
pedig elengedhetetlen a szegénység megismerése, nagyságának, mélységének feltárása regionális, illetve megyei szinten is.
Relatív szegénység
Az Észak-Magyarországi régió jövedelmi szegénységének jellemzése a relatív szegénységkoncepció alapján lehetővé teszi az országos
és az uniós adatokkal való összehasonlítást,
hiszen az unió ajánlásainak megfelelően a
mediánjövedelem 60 százaléka alatt élők arányának és a szegénységi résnek a meghatározása valamennyi tagállam számára kívánatos.
Az így számított szegénységi küszöb alapján
meghatározott szegénységi ráta értékei (1.
ábra. Lásd a 145. o.) azt mutatják, hogy a régió
megyéinek elmaradása az országos és az uniós értékektől a vizsgált időszakban jelentősen
csökkent, bár nem szűnt meg teljesen. 2008ban már csak Nógrád megyében haladta meg a
20 százalékot. Heves megyében, ahol a régión
belül a legkisebb a szegények aránya, 17 százalékot ért el. A szegénységi rés-arány esetén (2.
ábra. Lásd a 145. o.) már kevésbé kedvező a kép.
Ez esetben ugyanis a régió megyéinek elmaradása az országos és az uniós átlagtól 2000 és
2008 között nem csökkent. A szegények átlagjövedelme a szegénységi küszöb 40 százalékát
sem tette ki, míg az országos és az uniós érték
18-23 százalék körül ingadozott. A vizsgált időszakban a szegénység mélységében nem történt jelentős változás Észak-Magyarországon.
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1. ábra. Szegénységi ráta 2003 és 2008 közöt

Forrás: saját szerkesztés az APEH és az Eurostat adatbázisa alapján

2. ábra. Szegénységi rés-arány 2000 és 2008 között

Forrás: saját szerkesztés az APEH és az Eurostat adatbázisa alapján
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SZUBJEKTÍV SZEGÉNYSÉG
A szegénység vizsgálatakor fontos kérdés, hogy
a társadalom hogyan vélekedik annak alakulásáról. Előfordulhat ugyanis, hogy bár a hivatalos statisztikák és adatgyűjtések pontosan meghatározzák a rászorultak és a szegények körét,
a társadalom tagjai nem pontosan ugyanazokat
tekintik szegénynek, és esetleg a saját helyzetüket is másképp – általában rosszabbul ítélik
meg, mint a hivatalos statisztikák mutatják. Érdemes tehát megvizsgálni, hogy a társadalom
tagjai kiket tartanak szegénynek.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának
szegénységről alkotott elképzelését 2007-ben
és 2010-ben vizsgáltam. A társadalom tagjai
szerinti szegénységgel kapcsolatba hozható
fogalmakat kvalitatív adatgyűjtéssel határozhatjuk meg. Először a szegénységhez fűződő
fogalmakat gyűjtöttem össze az adatközlőktől,
majd arra kértem őket, hogy rangsorolják ezeket, hogy meghatározható legyen az a néhány
tétel, amit a szegénységgel leginkább szoros
kapcsolatban állónak tartanak. Mivel nagyszámú tétel rangsorolása nehézkes lehet, ezért a
feladat egyszerűsítése végett a szisztematikus
adatgyűjtés módszereit használom az adatgyűjtés során.
A szisztematikus adatgyűjtés módszerét az
1980-as években dolgozta ki SUSAN C. WELLER
ANTROPOLÓGUS ÉS A. KIMBALL ROMNEY matematikus az Amerikai Egyesült Államokban. Ez
a módszer segítséget nyújt a társadalomtudományok területén dolgozó kutatóknak is az
adatgyűjtésben. A társadalomtudományok fontos célja ugyanis a kísérleti, illetve a megfigyelési adatok minél pontosabb megértése, ami
azok körültekintő és pontos elemzését kívánja
meg. A minél pontosabb megértés szisztematikus megfigyelést, osztályozást, elemzést és értékelést igényel. A strukturált interjúk használata hozzásegít ezek megvalósításához (WELLER
– ROMNEY, 1988).
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A szisztematikus adatgyűjtési módszerek –
amelyek során minden interjúalany ugyanazokat a kérdéseket kapja – jelentős mértékben
csökkentik a kutatásokhoz szükséges mintanagyságot, miközben az eredmények megbízhatósága megegyezik a hagyományos adatgyűjtési eljárásoknál megszokottal. A mintanagyság
csökkentése úgy válik lehetségessé, hogy annak meghatározásakor a társadalom tagjainak
kulturális kompetenciáját is figyelembe veszszük. A mintanagyság csökkentése akkor válik
lehetségessé, ha a társadalom tagjainak kulturális kompetenciája, vagyis a páronkénti egyező
válaszok aránya elér egy kritikus szintet.
Amikor a kutató olyan adatgyűjtést végez,
amelyben nem ismeri előre a kérdésekre adandó helyes választ, akkor a cél általában az, hogy
feltárja a „kulturálisan helyes” választ. Ezzel a
konszenzus elmélet foglalkozik bővebben. Ez az
elmélet segít meghatározni az adatközlők szükséges számát ahhoz, hogy megbízható eredményeket kapjunk abban az esetben, amikor a
válaszokat a kutató nem ismeri előre. Az elmélet
segítségével lehetővé válik az adatközlők kulturális kompetenciájának a mérése, vagyis annak a
valószínűségnek a meghatározása, hogy az adott
adatközlő ismeri a kulturális értelemben vett helyes választ egy adott kérdésre (ROMNEY – WELLER
– BATCHELDER, 1986). A módszer feltételezése,
hogy bármely két adatközlő válasza közötti egyezőség annak a függvénye, hogy a válaszok menynyire szoros kapcsolatban állnak a valósággal,
vagyis a kulturálisan helyes válaszokkal (NUNALLY,
1978). A kulturális kompetencia a szocializációs
folyamat eredményeként alakul ki, vagyis a társadalmi hatásoknak és hiedelmeknek az egyének
viselkedésébe és személyiségébe való beépülése
során (VAJDA, 1999). ROBERTS (1964) azt mondja,
hogy bármely kultúrában az információ az emberek gondolkodásában, illetve tárgyakban raktározódik el. A szegénységkutatás során a kultúra azon
eleme a vizsgálat tárgya, amely a társadalom tagjainak a gondolataiban található meg.
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A szubjektív szegénységre vonatkozó adatgyűjtés első lépésében az interjúalanyoktól azt
kértem, hogy sorolják fel mindazon fogalmakat,
amik a szegénységgel kapcsolatban eszükbe
jutnak. Ehhez olyan kérdéseket tettem fel, mint
„Kit tekint szegénynek?”, „Ismer-e szegény embereket”, „Ha igen, miért tartja őket szegénynek?”. Az így kapott listák összegzése után az
említett tételeket kártyákra írtam fel, és a megkérdezés második lépésében arra kértem az
adatközlőket, hogy a kártyákon szereplő tételeket rangsorolják aszerint, hogy azok mennyire
gyakran kapcsolódnak össze a szegénységgel.
Ezen kívül egy kérdőíves megkérdezést is végeztem azon fogalmak jelentésének pontos
meghatározására, amelyek jelentése nem volt
egyértelmű az első megkérdezés alapján (például alacsony jövedelem, alacsony iskolai végzettség, alacsony komfortfokozat, sokgyermekes család, korai családalapítás).
2007-ben a megkérdezettek szerint a szegénység elsősorban anyagi természetű, elsődleges oka az alacsony jövedelem. Az a jövedelemhatár, ami alatt élő embereket reálisan
szegénynek nevezhetjük, a megkérdezettek véleménye szerint egybeesik a hivatalos szegénységi küszöbbel, vagyis a létminimummal.5 A
régióban tehát 2007-ben úgy vélik, hogy a létminimumnak megfelelő havi forintösszeg biztosítja a minimális szükségletek kielégítésének
lehetőségét. Szegénységet azonban nemcsak
az anyagi nélkülözés eredményezhet, hanem
számos más tényező is hozzájárulhat ahhoz.
A társadalom szerint az alacsony jövedelmen
kívül a szegénységgel leginkább a segélyben
részesülés, a munkanélküliség, a roma származás, a sok gyermek nevelése, az alacsony iskolai
végzettség és az alkoholizmus áll kapcsolatban.
5
Az egyezőség hipotézisvizsgálattal került meghatározásra,
ahol az alkalmazott megbízhatósági szint 95 százalék volt.
A létminimum egy főre jutó havi értéke 2007-ben egy két
felnőttből és két gyermekből álló háztartás esetén 48 047
forint volt (KSH, 2008).
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A családok akkor tekinthetők a többség szerint
szegénynek, ha 3, illetve 4 gyermeknél többet
nevelnek. Az alacsony iskolai végzettség esetében, amely a társadalmi megítélés alapján szintén a szegénység egyik fő oka lehet, a határ a
nyolc általános iskolai végzettség és az érettségi
nélküli középfokú végzettség között van. Tehát
az ennél alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők többsége szegénynek tekinthető az
alacsony képzettségi szint miatt.
A fentebb említetteken kívül a társadalom
többsége szerint az idős kor is hozzájárulhat az
elszegényedéshez. Az idős kor, mint szegénységgel összefüggő tényező esetén 54 és 69 éves
kor között van az a határ, ami fölött a megkérdezettek szerint az idős kor szegénységi kockázatot hordoz. Nemcsak az idős kor, hanem a
túl korai családalapítás is jelentős szegénységi
kockázatot jelent. Nők esetén 18 és 21, férfiak
esetén 19 és 22 éves kor alatt a legtöbb esetben elszegényedéshez vezet a megkérdezettek
szerint a családalapítás. Ez a probléma az ÉszakMagyarországi régióban különösen jelentős,
mivel a 14 évesnél fiatalabbak és a 15-19 évesek korosztályában a termékenységi arányszám
meghaladja az országos átlagot. Mindez azzal is
jár, hogy a fiatalon családot alapítók kikerülnek
az oktatási rendszerből, nem szereznek megfelelő szakképzettséget, és így nem tudják saját
maguk és gyermekeik számára a megfelelő életszínvonalat biztosítani. A társadalom többsége
szerint a nem megfelelő lakókörülmények, a
lakások alacsony komfortfokozata is a szegénység indikátorának tekinthető. A társadalom
megítélése szerint többségükben szegénynek
számítanak azok, akik szükséglakásban, vagy
komfort nélküli lakásban élnek.
2010-ben azonban a szegénységgel kapcsolatban leggyakrabban említett tétel az alacsony
munkavállalási hajlandóság, amit 2007-ben
még egyáltalán nem említettek. Csak ezt követően jelent meg az alacsony jövedelem és a
munkanélküliség. Az a jövedelemszint, amit a
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2. táblázat. Szubjektív szegénységi küszöbök
JÖVEDELEM (FT/HÓ)

2007
41539

2010
48421

GYEREKSZÁM
3,5
ISKOLAI VÉGZETTSÉG* 2,2

4,0
1,5

* 1 - kevesebb mint 8 általános, 2 - 8 általános
iskolai végzettség, 3 - középiskola érettségi nélkül,
szakmai oklevéllel 4 - középiskola érettségivel, 5 technikusi végzettség, 6 – főiskola, 7 - egyetem
Forrás: saját szerkesztés

szegénység határának tartanak, a két felmérés
között eltelt évben emelkedett (lásd 2. táblázat). Ezzel egyidőben a létminimum értéke is
nőtt,6 és a hipotézisvizsgálat eredménye alap-

az alacsony iskolai végzettség, a káros szenvedélyek űzése, a sokgyermekes család. A gyerekszám esetén a szubjektív szegénységi küszöb
értékében nem történt változás 2007 óta. Az
iskolai végzettség esetén a küszöb értéke alacsonyabbra került, már csak a 8 általánosnál
kevesebb, vagy a 8 általános iskolai végzettséget tekintik a legtöbben szegénységi kockázatot
hordozónak.

TÁRSADALMI KIREKESZTETTSÉG
A szegénységnek egyik fontos összetevője a
jövedelem mellett a munkaerő-piaci helyzet,
amely többek között a munkanélküliségi rátával jellemezhető. Ennek értéke (3. ábra) az

3. ábra. Munkanélküliségi ráta, 2000 – 2010

Forrás: saját szerkesztés a KSH adatbázisa alapján

ján megállapítható, hogy a két szegénységi küszöb között nincs szignifikáns eltérés. Továbbra
is a szegénységgel kapcsolatban említett tétel
6

2010-ben a 2 felnőttből és 2 gyermekből álló háztartásokban az egy főre jutó összege 57084 forint volt (KSH 2010)
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Észak-Magyarországi régió valamennyi megyéjében meghaladja az országos átlagot. 2009 óta
Heves megye közelített az országos átlaghoz,
a régió másik két megyéje viszont növelte a
lemaradását. Nógrád megyében 18,4, BorsodAbaúj-Zemplén megyében pedig 17,3 százaléECONOMICA 2011/12

Társadalomtudományok

kos volt a munkanélküliségi ráta 2010-ben.
A társadalmi kirekesztés azt is kimutatja, hogy
az átlagos élettartam tekintetében elmarad-e a
régió lakossága az országos, illetve az uniós átlagtól? Az Észak-Magyarországi régióban a születéskor várható élettartam az ország régiói közül
a legalacsonyabb: a férfiaknál 68, a nőknél pedig
77 év (az országos értékek 70 és 78 év). A régión
belül Borsod-Abaúj-Zemplén megye helyzete a
legkedvezőtlenebb, ott az átlagéletkor a régiós
átlagtól is elmarad további egy-egy évvel. A megyében számos olyan kistérség található, ahol az
átlagéletkor 60 év körül van.
A természetes szaporodás, illetve fogyás
vizsgálata a komplex értelemben vett szegénységnek egyik további fontos eleme. A 4. ábrán
látható, hogy ebben a tekintetben a régiós szint
az országos átlagot meghaladja. A régión belül
Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendelkezik a
legmagasabb értékkel, ami látszólag kedvező
folyamatokat takar. A természetes szaporodást
korcsoportonként megvizsgálva azonban kitűnik, hogy az elsősorban a 14-19 és a 19-23 éves

korcsoportokban haladja meg az országos átlagot. Ennek a korosztálynak a magas szaporodási arányszáma pedig kevésbé kedvező folyamatokat takar, hiszen a korai gyermekvállalás
megakadályozza a megfelelő iskolai végzettség
és szakképzettség megszerzését, és így később
a tisztes megélhetést és családfenntartást biztosító munka megszerzését.

ÖSSZEGZÉS
Az Észak-Magyarországi régió szegénységének az országos átlagnál súlyosabb volta egyértelmű. Bár a 2000-es években a szegények arányát tekintve csökkent a régió elmaradottága, a
szegénység továbbra is mélyebb, mint hazánk
átlagában, illetve mint az Európai Unióban. A
régió elmaradottsága szembetűnő a szegénység más dimenzióinak (munkaerő-piaci helyzet,
várható élettartam, természetes szaporodás)
vizsgálatakor is.
A szegénység társadalmi megítélése alapján
a jövedelem mellett a munkaerő-piaci helyzet,

4. ábra. Természetes szaporodás ezer lakosra, 2001-2010

Forrás: saját szerkesztés a KSH adatbázisa alapján

ECONOMICA 2011/12

149

Siposné Nádori Eszter: A szegénység összetevőinek változásai az ezredfordulótól az Észak-magyarországi régióban

az iskolai végzettség, az etnikai származás, a
káros szenvedélyek, a lakások komfortfokozata
és a gyerekszám függnek össze legszorosabban a szegénységgel és a hátrányos helyzettel.
2010-re felerősödött a régióbeli lakosok azon

véleménye, hogy a szegénységért a munkanélküliségen, vagyis a nem elegendő számú
munkahelyen kívül az alacsony munkavállalási
hajlandóság is felelőssé tehető.
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Huﬀ Endre Béla

Tárgykultúra a terápia szolgálatában
Huﬀ, Endre Béla: Material Culture in the Service of Therapy
Material culture forms an integral part of the general environmental culture. It exercises
influence on man in its peculiar way. It can make us feel bad or well in its surroundings. It can
increase our power of concentration; it can beneficially influence our (work) performance if it
has been made for that purpose. If it has been made in that way, it can serve relaxation. These
purposefully designed objects are called therapeutic objects.
Key words: material culture, environmental culture, therapy, performance, relaxation.
Tárgykultúra az általános környezetkultúra
szerves része. A maga sajátos módján gyakorol hatást az emberre. Jól vagy rosszul érezzük
magunkat környezetében. Növelheti a koncentrációs készséget, előnyösen befolyásolhatja a /
munka-/ teljesítményt, ha azzal a céllal készítették. Amennyiben úgy alakítják ki, szolgálhatja
a relaxációt is. Ezeket a célirányosan tervezett
tárgyakat nevezzük terápiás célú tárgyaknak.1
Tárgyainknak van normál állapota és terápiás
állapota.
- Tekintsük normális állapotnak azt, amikor a
tárgy kielégít egy funkciót. Ennek megvan az
autentikus gépészeti, esztétikai megjelenése
és társadalmilag elfogadott formája.
- Tekintsük terápiás állapotának azt, amikor a
tárgy valamilyen terápiás igényt is kielégít, tehát az alapállapotánál többet tud. Orvosi, pszichológiai terápiát szolgál. Ergonómiai igényeket
elégít ki (BECKER – KAUCSEK, 1996). A hétköznapi életünket szolgálja a többletlehetőségeivel.
Legyen példánk egy szék, amin éppen ülünk.
Amennyiben székünkön megfelelően tudunk
ülni, úgy ellátja alapfunkcióját. Nem a földön,
nem asztalon, nem korlátnak támaszkodva, hanem európai hagyományunknak megfelelően
1
A terápiás tárgykultúra és a design kapcsolatát már korábban mint művészetterápiát kifejtettem a gyógyítás öszszefüggésében. Az ipari terméktervezés kommunikatív és
terápiás összefüggéseit hangsúlyozva (HUFF, 2003).
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ülünk a széken. Tárgyunk még bizonyos kényelmi
igényeket is kielégít. Platóni értelemben az „ideális székhez”, a szék ideájához jutottunk (PLATON:
Az állam. 7. könyv). Figyeljük meg, idővel az ideális
székünk is kényelmetlenné válik. Az idő haladtával
érezzük a terápiás állapot szükségességét.
KÉNYELEMÉRZET / T

EERO SAARINEN (designer, de a székek teoretikusa is volt) szerint ma az emberek másként ülnek,
mint régen. Igénylik, hogy fecereghessenek. Legyen terebélyes. A tervező a szék és az ember
szimbolikus kölcsönhatására is figyeljen.
A szék példája is szemlélteti, a jó designer ma
már nem elégszik meg a tárgy alapfunkciójának
tökéletes megtervezésével, hanem terapeutává is válik.
J. BAUDRILLARD két igen fontos felismerésre jutott:
- a tárgyak képesek feszültséget kelteni és oldani;
- a dolgokhoz való kognitív viszonyunkat befolyásolja a tárgyakhoz való bizalmas, vagy
bizalmatlan viszony.
Egy kisgyerek számára a tárgyai természetes
partnerek. Félni csak a bizalmatlan felnőtt kezd
tőlük. A tárgyaktól való szorongásai mindig neurózisra utalnak. BAUDRILLARD azt állítja, hogy
ez nem más, mint a modern kor körülményei
között élő ember természetes reakciója. A szorongást oldani lehet az „emberi léptékű”, „hagyományos” tárgyaink felelevenítésével. A bajok
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forrása a modern világunk és modern tárgy és
környezetkultúrája (BAUDRILLARD, 1987).
Az ember tehermentesítő lény. Modern világunk
neurotizáló hatásait igyekszik tehermentesíteni.
GEHLEN és FREUD antropológiájának ismeretében, a probléma eredete magában az emberben van. A. GEHLEN szerint az ember biológiailag determinált „hiánylény”. Ezt a kultúra
(a technika, a tudomány, a vallás és művészet)
képes csak „tehermentesíteni” (GEHLEN, 1976).
A tehermentesítés nem működik tökéletesen.
A tudat nem tükrözheti tökéletesen a világot.
Az ember számára az Ego mögötti világ Freud
szerint, mint „energia” befolyásolja tudatos véleményalkotásunkat.
Igényeljük a biológiai tehermentesítést, kultúrát teremtünk, mintákat követünk. Megpróbáljuk elnyomni tudatalatti késztetéseinket.
Hiába. Ha mégis sikerülne, akkor nem lenne
szükség terápiás tárgykultúrára, elegendő lenne megalkotni a platóni ideális széket.

jén a J. RUSSKIN által igényelt „elégséges forma”
elvét éltette. W. GROPIUSNÁL, a Bauhausban a
funkció és forma harmóniája jelentette a tervezés lényegét. A modernista szemlélet megkérdőjelezésére csak igen későn, az 1960-as években került sor. Csak ezek ismeretében gondolkozhatunk el a terápiás szempontjainkon.
A terápiás tárgykultúra feltételei:
- a tárgykultúra normál állapotát tökéletesen ki kell
elégíteni. Ergonómiailag, ergometriailag, műszakilag, funkcionálisan megfelelőnek kell lennie
- legyen gazdasági és marketing szempontból
racionális;
- valós társadalmi igényt elégítsen ki.
Csak ezek megléte esetén elégíthet ki terápiás
igényeket.
- A tárgy terápiás állapotához terápiás eszközök és feltételek meglétére is szükség van.
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK

A normál állapotról
A modern kor neurotikus embere igényli a
terápikus tárgykultúrát. Emiatt a tárgyak normális állapotával szemben is terápiás elvárások jelennek meg. Ha széket tervezünk, azt a
saarineni elveket szerint kell tegyük.
Pl. Régen a fejőszék esetén a fejés funkciójának kielégítése volt a szék normál állapota.
Egy trónszék az uralkodói hatalmat szimbolizálta. A funkcionalitás ma is megvan a munka
világában, de a vebleni értelemben vett „kellemetlen munka” tehermentesítése terápiás elvárássá vált. Közben egy bankvezető széke úgy
jelenik meg, mint a trónszék. Hivatali hatalmát,
mintegy szakrális hatalomként mutatva be. Az
alávetett helyzetbe került modern ember a
neurózisa elől, a hatalom látszatába menekül.
Tárgykultúrájától tehermentesítést vár. Széke
ugyan olcsó anyagból, egyszerű technológiával
készül – fautánzatú műanyagból, különböző segédanyagokkal – tömegtermék, de az előkelőség látszatát megtartva. Ha benne helyet foglal,
ő is hatalmat, előkelőséget, elismerést igényel.
Az eredeti designeri feladat a 20. század ele152
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Egészségügyi célú terápiás tárgykultúra
A gyógyítás céljait szolgáló tehermentesítés esetén
az adott orvosi problémához igazodik. A designer
az ember – tárgy kapcsolatban a beteg embert
tekinti alanyának. A tárgynak a terápiás célt kell
szolgálnia. Ugyanakkor az orvos és az egészségügyi
személyzet munkakultúrájára is figyel.
Egy többfunkciós szék – ami a mentőkocsiban műtőágy, biztonságos szállítóeszköz a
korházban – tervezésekor nem elegendő csak
gépészeti, vagy higiéniai szempontokra figyelni,
a fájdalmaktól gyötört emberrel is foglalkozni
kell. Lekerekített formavilággal, lehetőleg természetes anyaghasználattal, nyugtató hideg
színvilággal. A frissen szemműtött beteg számára gyötrő fájdalmat okoz a rosszul kialakított
világítás, vagy a sárga színű napellenző.
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Külön gondként jelenik meg a terápiás világ
a gyerekek számára. A kórház a műszereivel,
kellékeivel, de még a fehér színűre mázolt szék
is lehet félelmetes. Az ismert fehérköpeny-hipertónia külön is designeri terápiás feladatot
jelent, gyereknél, felnőttnél egyaránt. Egy kisgyerek számára az élet, mint mesevilág jelenik
meg, még a kórházban is. E mese szereplői
félelmetesek, hiszen nem gyerekléptékűek.
Egyes kórházvezetők úgy gondolják, ha gyerekrajzok kerülnek a falra, vagy a székeket színesre
pingálják, barátságossá válik a környezet. Miközben a tárgykultúra egészének kellene a gyerekek gyógyulását szolgálnia.
A munkakultúra mint terápiás terület
A munkát terhelő tényezők – hő, fény, fizikai,
akusztikai, kémiai körülmények – ellensúlyozása terápiás feladat is. A designer mint terapeuta, a munka tartalmát segíti. Ergonómiai feltételek szerint, „a munka legyen végrehajtható,
elviselhető, elfogadható.” (LAURIG, 1990). Az elfogadhatóság pszichológiai követelményei közé
tartozik a megfelelő, terápiás tárgyi világ.
Külön is figyelmet érdemel és igényel a pszichológiailag szélsőséges munkakörülmények
kezelése is. A fokozott figyelem, felelősségérzet
Divattal dacoló híres bútorok
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és az állandó stresszhelyzet. Pilótáknál, egészségügyi akut-ellátásban, gépkocsivezetésnél.
Gépjárműtervezés esetén a széknek kiemelt
feladata van. Az 1920-as évektől LE CORBUSIER
úgynevezett „maximumkocsi” elve a kényelmet
hangsúlyozta, a biztonsági elv a ’60-as évektől
vált fontossá. Mindegyik esetben sok múlik a vezetőülés tervezésén. Amennyiben a vezetői terhet, például a vezetés során fellépő neurotizáló
tényezőket akarjuk csökkenteni, úgy pontosan
fel kell térképezni a vezetés körülményeket, és
tervezési feladattá kell tenni. Modern korunkban neurotizáló tényező lehet az anyós, de a
férj, feleség, gyerek jelenléte is, beleszólásuk a
vezetési munkába. Egyes tárgyak, a telefon, a
rádió használata. Egyszerre jelenthet komfort,
vagy diszkomfort érzést a férfias, nőies, sportos, vezetői stílus. G. GIUGIARO, tervezői magatartása ösztönösen, közel húsz éve, a terapeuta
szempontokat alkalmazza modelljein.
Otthonunk terápiás tárgykultúrája
A pihenést, kikapcsolódást és a rekreáció feltételeit biztosító tárgykultúra esetén is a terápia hatékonysága a mérce.
Otthonunk környezetkultúrája az esetek
többségben nem a hatékony rekreációt szolgálja. Az aktív és passzív pihenés
tárgyi világa a sporttevékenységet, kertészkedést ugyanúgy jelenti, mint a relaxációs
széket, víz-ágyat, egy ingerszegény környezetet.
LE CORBUSIER csővázas
relaxációs széke (1928) a
maximális pihenést kívánta
szolgálni. Terápiás szerepére
még bizonyára nem jött rá. A
pszichoterapeuták megelégedtek egy kényelmes ággyal, annak formájával nemigen törődtek. Csak a II. világháború után
153

Huﬀ Endre Béla: Tárgykultúra a terápia szolgálatában

vált kutatási témává a hatékony relaxáció. Az
ellazulást segítő tréning módszerét a relaxomat
készülék segítette.
Otthonunk tárgyi világában alapvetően a munka-elvű tárgytervezés dominált és dominál.
A konyha, mint munkaterep. A nappali szoba,
mint tevékenységi terület. A hálószoba pedig,
mint alvó-tér. Csak ezeken keresztül és áttételesen fejeződik ki terápiás szempont.
Az elmondottak alapján a következőket állapíthatjuk meg: igen sok kihasználatlan le-

hetőség áll a designerek előtt. Ugyanakkor a
terapeuták számára is kihasználatlan a terápiás tárgykultúrában rejlő számtalan lehetőség. Mindannyian megpróbálhatjuk elhitetni
magunkkal, hogy modern emberek vagyunk,
modern tárgyakkal, és számunkra ez kielégítő.
A tárgyak alapállapotát használjuk ki. Terápiás
lehetőségeiben vagy nem hiszünk, vagy nem
tudjuk róla, hogy vannak. Elegendő lenne arra
gondolni, hogy most kényelmesen ülünk?
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Molnár Edina

Tehetséges pénzgazdálkodók
A Vállalkozzunk Akadémia tehetségkutatása
Molnár, Edina: Gifted Finance Managers – The Talent Research of The Business Venture Academy
The aim of this paper is to present some research findings based on the skills and the
knowledge on finance management of the participants of „The Business Venture Academy”, a
talent management programme organized for the high schools of the North-Alföld Region by
the College of Szolnok. The research examines the relationship between the results of talent
identification and knowledge acquired during the project with the help of statistical methods.
A high intelligence quotient and creativity correlate with the good performance given at the
finance studies’ post-test and the group of risk-takers is motivated towards the learning of
finance studies as compared to the group of risk-avoiders as there is a significant gap between
the results of the pre- and post-tests of finance studies.
Key words: Business Venture Academy, finance management, talent management, talent
research.
Áttekintés. A dolgozat célja, hogy a bemutassa
azoknak az Észak-alföldi régióban tanuló középiskolás diákoknak a pénzgazdálkodással kapcsolatos képességeivel és ismeretével foglalkozó kutatási eredményeket, akik részt vettek a
Szolnoki Főiskola által szervezett „Vállalkozzunk
Akadémia” tehetséggondozási programjában.
A kutatás a tehetségazonosítás eredményei és
a program során elsajátított ismeretek közötti
kapcsolatot vizsgálja statisztikai módszerek segítségével. Az eredmények alapján elmondható,
hogy a magas intelligenciahányados, valamint
a kreativitás korrelál a pénzügyi ismeretek utótesztjében nyújtott jó teljesítménnyel, illetve a
résztvevők kockázatvállaló csoportja motivált a
pénzügyi ismeretek elsajátításában szemben a
kockázatkerülők csoportjával, mivel a pénzügyi
ismeretek elő- és utóteszt eredményei között
szignifikáns különbség tapasztalható.
Kulcsszavak: Vállalkozzunk Akadémia, pénzgazdálkodás, tehetséggondozás, tehetségkutatás
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1. BEVEZETÉS
A Szolnoki Főiskola Bethlen István Szakkollégiuma a 2010/2011. tanév második félévében
60 órás komplex tehetséggondozó programot
hirdetett az Észak-alföldi régió középiskolásai
számára. A program a pénzgazdálkodás szakmai területén túl a résztvevők személyiségének fejlesztését is célul tűzte ki, különböző – a
diákok beilleszkedését elősegítő – eszközök
segítségével. A tehetséggondozó program a
Nemzeti Tehetség Program támogatásával, az
Oktatásért Közalapítvány társfinanszírozásával
valósult meg.

2. A VÁLLALKOZZUNK AKADÉMIA ELŐTÖRTÉNETE
A 2009/2010-es tanévben rendeztük meg első
ízben a programot 100 órás változatban szolnoki
középiskolások számára, a Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzati forrásból finanszírozva. Az
akadémián körülbelül 220 diák vett részt. A tanulmányok lezárása után a középiskolák között
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vetélkedőt szerveztünk. A sikerre való tekintettel
a programot a 2010/2011. tanévben is folytatni
kívántuk, és mivel a hosszú távú cél a középiskolás diákok beiskolázása, magától értetődően
adódott a program tehetséggondozó jellegének
kiemelése a szakkollégium keretében.

3. KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÁRA
SZERVEZETT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMOK
A felsőoktatási intézmények nagy hangsúlyt
fektetnek a középiskolákkal való kapcsolattartásra, a leendő hallgatók személyes megkeresésére és az intézménybe történő bevonzásukra.
A Szolnoki Főiskola is feladatának tekinti, hogy
a partner-középiskolák vezetőivel, tanáraival és
diákjaival többoldalú kapcsolatot tartson.
Minden évben, a felvételi kampány keretében végiglátogatjuk a középiskolákat, elsősorban Kelet-Magyarországon, ahol a Szolnoki
Főiskola bemutatkozik az oktatók és a hallgatók
által tartott prezentációk segítségével.
2008-ban a Szolnoki Főiskola szervezte meg
a Fiatal Közgazdászok Országos Találkozóját,
amelyen nyílt előadásokkal tettük lehetővé a
középiskolások részvételét. A résztvevő középiskolások száma meghaladta a 100 főt.
A 2008/2009. tanévben megrendeztük a
„globeDOTcom” országos környezetvédelmi
tanulmányi és tehetséggondozó versenyt középiskolások számára. A verseny szervezésében négy régiós középiskola működött közre. A
résztvevő diákok száma 200 fő volt.
A 2009/2010. tanévben megszerveztük a
Vállalkozzunk Akadémiát, amelyet folytattunk a
2010/2011. tanévben is.
2011. júliusban tehetséggondozó tábort
szerveztünk, amely játékos formában, érdekes, a főiskola profiljához illeszkedő gyakorlati
feladatokkal várta a tehetséges és érdeklődő
középiskolásokat.

4. A VÁLLALKOZZUNK
AKADÉMIA PROGRAM CÉLJAI
A program átfogó célja, hogy a résztvevő tanulók személyiségét komplex módon fejlesz156

szük, a rendszerszemléletű tehetségfejlesztés
alapelveit követve.1 Az átadott ismeretanyaggal
az általános műveltségüket, a gyakorlati ismeretanyaggal a megszerzett ismeretek alkalmazását, a készségfejlesztéssel a kommunikációs
és az együttműködési képességüket, a mentortevékenységgel a szociális helyzetekben való
eligazodási képességüket, az igénybe vehető
pszichológiai tanácsadással a motivációs szintjüket, illetve az egyes tantárgyakhoz kapcsolódóan a kreativitásukat és a kockázatfelismerő
és –vállaló képességüket kívántuk fejleszteni.
A program tehetséggondozási céljai között
szerepelt a szakkollégium, illetve az intézmény
tehetségsegítő hagyományainak őrzése és gazdagítása. A hátrányos helyzetű tanulók számára a programba való bekerülést biztosítottuk a
főiskolától távol eső középiskolák megkeresésével. Vállaltuk a programban résztvevő tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelését, mivel a program során mértük a diákok
társadalmi-gazdasági életben fellépő kockázatfelismerő és –vállaló képességét. A tehetség
fejlesztését és hasznosulását segítő környezet
kialakítását céloztuk, hiszen speciális ismeretek
és képességek fejlesztését nyújtó programot
dolgoztunk ki, és biztosítottuk a megszerzett
tudás disszeminációját.
A program szakmai célja, hogy segítse a fiatalok eligazodását az élet azon szituációiban,
amelyek pénzügyek kezeléséhez kapcsolódnak,
úgymint bankszámlanyitás, bankkártya-konstrukció választás, hitelfelvétel, vállalkozásindítás, adózás, pénzmegtakarítás.
A program oktatási céljai között szerepelt a
fenti gyakorlati kérdésekre fókuszálva a közgazdaságtan alapvető kategóriáinak és összefüggéseinek megismerése, a vállalati gazdaságtan
megalapozása. A gazdaságszerveződés lehetséges módjainak, elsősorban a piaci mechanizmus működésének megismertetése. A gazdaság legfontosabb jelenségeinek értelmezése. A
gazdaság fontosabb szereplőinek, illetve azok
optimális döntéseinek ismerete a közönséges
javak és a termelési tényezők piacán.
1

INÁNTSY-PAP és munkatársai, 2010
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5. A PROGRAM MÓDSZERTANA
5. 1. Tehetségazonosítás
A tehetséggondozó programok első lépése a tehetségazonosítás, amelynek során megállapíthatjuk, hogy a jelentkezők milyen képességekkel rendelkeznek, illetve hogy előreláthatólag
lesz-e elég kitartásuk a program elvégzéséhez.
A tehetségazonosításhoz szükséges a tehetség
fogalmának a tisztázása, vagyis a sok közül egy
megfelelő tehetségkoncepció2 kiválasztása.
A Vállalkozzunk Akadémia esetében a diákok vizsgálata során alkalmazott tehetségkoncepció az 1. ábrán bemutatott Renzullimodell3, amely szerint a tehetség = kimagasló
képesség*kreativitás*motiváció, azaz a feladat
iránti elkötelezettség.4
1. ábra. A Renzulli-modell

- A középiskolák által a fenti módon kiválasztott tanulók második lépésben részt vettek
egy pszichológiai vizsgálaton, amelynek célja
az intelligencia-mérés, a kreativitás-vizsgálat és a speciális képességvizsgálat volt.5 Az
intelligencia-mérést a Raven-féle Standard
Progressive Matrices6 teszttel végeztük, a
kreativitást a Torrance-féle Körök teszt7 segítségével mértük. A speciális képességvizsgálatkor nem a hagyományosan alkalmazott Gardner-féle8 csoportosítást követtük,
hanem a program sajátosságaiból kiindulva
a kockázatfelismerő és –vállaló képességet
vizsgáltuk a Success Insights módszer9 segítségével. Az 1. táblázat (Lásd a 158. o.) összefoglalóan bemutatja a tehetségkoncepcióval
kapcsolatos kritériumokat.
Az 111-es tehetségindex az általános intellektuális képesség, a kreativitás és a motiváció
tehetségküszöb fölötti szintjét jelzi. Az 101-es
tehetségindex az átlag fölötti IQ és magas motiváció mellett a tehetségküszöböt nem elérő
kreativitást jelez. Az 100-as tehetségindex magas IQ-t, de alacsony kreativitást és motivációt
jelez, stb.
5. 2. Beválogatás

A tehetségkoncepció alapján az azonosítást két
lépésre osztottuk:
- A motiváció, vagyis a feladat iránti elkötelezettség mérését a középiskolák végezték,
kiválogatva azokat a diákokat, akik érdeklődnek a program iránt, valamint iskolai szorgalmuk és előmenetelük megfelelő.

Fontos módszertani különbség van a tehetségazonosítás és a tehetséggondozó programba
történő beválogatás között. A tehetségazonosítás eredményeitől függetlenül a tehetséggondozó programokba bárki beválogatható.
A tehetségazonosítás eredményeitől függően
egyéni fejlesztési tervet kapnak a résztvevők.
Például egy magas intelligenciával és kreativitással rendelkező, de alacsony motivációjú
résztvevő esetén az egyéni fejlesztés leghang5

BALOGH, 2007
RAVEN, COURT, RAVEN, 1983
7
TORRANCE, 1964
8
GARDNER, 1983
9
SCHEELEN, 2005
6

2

GYARMATHY, 2002
RENZULLI, 1978
4
MEZŐ, 2008
3
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1. táblázat. A tehetségkoncepcióval kapcsolatos kritériumok
KONCEPTUÁLIS
MEGFOGALMAZÁS

OPERACIONÁLIS MEGFOGALMAZÁS
VIZSGÁLATI MÓDVIZSGÁLATI VÁLTEHETSÉGKÜSZÖB
SZER/ESZKÖZ
TOZÓ
HA IQ≥120, AKKOR TII=1*
ÁTLAG FELETTI ÁLTALÁ- RAVEN SPM TESZT IQ10
HA IQ<120, AKKOR TII=0
NOS INTELLIGENCIA
HA A V.SZ. SZEMÉLYISÉGE
ÁTLAG FELETTI KOCKÁ- SUCCESS INSIGHTS SZEMÉLYISÉGTÍIRÁNYÍTÓ, MEGGYŐZŐ VAGY
ZATVÁLLALÓ KÉPESSÉG MÓDSZER
PUS11
MEGVALÓSÍTÓ**
KREATIVITÁS
KÖRÖK TESZT
RELATÍV FLEXIBIHA RX≥0,6, AKKOR TIK=1***
LITÁS12
HA RX<0,6, AKKOR TIK=0
MOTIVÁCIÓ
ÖNKÉNTES JELENT- ÉRDEKLŐDÉS
HA JELENTKEZETT, AKKOR
KEZÉS
TIM=1
HA NEM JELENTKEZETT, AKKOR
TIM=0
TEHETSÉG
A KÉPESSÉGEK,
TEHETSÉGIN111
A KREATIVITÁS
DEX****
ÉS A MOTIVÁCIÓ
VIZSGÁLATÁNAK A
VÉGEREDMÉNYE
*Abszolút tehetségküszöb, azaz a mérés standardizált teszt segítségével történt
**A személyiségtípust a tehetségindex képzésekor nem vettük figyelembe
***Relatív tehetségküszöb, azaz a mérés az adott csoport teljesítményén alapul
****A tehetségindex képzése a következő képlet szerint történt:
Tehetségindex = (100*TIi)+(10*TIk)+TIm

súlyosabb eleme – a program szakmai profiljának megtartása mellett – a résztvevő aktivizálása, érdeklődésének felkeltése, a feladat iránti
elkötelezettség-érzésének a fenntartása.
A Vállalkozzunk Akadémia esetében a beválogatást a tehetségindex 3. értékétől tettük
függővé. Mivel a programra jelentkező tanulók
tehetségindexének 3. értéke minden esetben
1-es volt, az „önkéntes jelentkezés = megfelelő
mértékű motiváció” képlet alapján, minden jelentkezőt beválogattunk.
10

Az intelligencia komplex képesség, ami a problémamegoldásra irányul. Ide tartozik például az összefüggések
átlátása, az emlékezőképesség, a gondolkodás gyorsasága.
Az intelligenciahányados jelzi az egyén intelligenciáját a népesség többségéhez viszonyítva.
11
A személyiség olyan személyiségjegyekkel rendelkező
ember, aki az egyéni sajátosságokon túl másokra jellemző
közös tulajdonság-együttessel jellemezhető. Az irányító, a
meggyőző és a megvalósító típus közös jellemzője, hogy képes döntést hozni és a döntések kockázatát felvállalni.
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5. 3. Tehetséggondozó program
A Vállalkozzunk Akadémia program elméleti ismeretanyagra, ennek gyakorlati alkalmazására
és gyakorlati készségfejlesztésre épült. Az első
alkalommal a tanulók egy írásbeli és szóbeli képesség- és tudásmérő órán vettek részt, amelylyel – a tehetségazonosítás során kapott képesség-eredmények mellett – a szakmai erősségeket és gyengeségeket mértük fel. Az egyes
12
A kreativitástesztek relatív flexibilitás-értéke (RX) azt
mutatja meg, hogy a vizsgálati személy hány különböző
kategóriába tartozó választ adott. Az érték független a
v. sz. által a feladatban adott válaszok számától, ezáltal a
teljesítménye összehasonlítható a csoportteljesítménnyel.
Minél nagyobb az RX értéke, annál jellemzőbb a vizsgálati
személyre a rugalmas, nézőpontváltásra kész gondolkodás.
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alkalmak során a diákok megismerkedhettek a
főiskolával, a főiskola hallgatóival és oktatóival.
Az elméleti és gyakorlati órákat – az egyes tudományterületek szerint megosztva – négy fő
fiatal oktató tartotta. A program utolsó óráján a
tanulók részt vettek egy utótesztelésen, amelynek eredménye alapján kitűnik, hogy a program mely erősségeikben és gyengeségeikben
nyújtott változási lehetőséget.
A program során folyamatosan lehetőség
nyílt a tanulók számára pszichológiai tanácsadáson való részvételre, amelynek célja az egyéni,
intraperszonális jellemzők – úgymint önértékelés, biztonságérzet, motiváció-ingadozás, együttműködési készség – segítése, kibontakoztatása.

álló 11-12. osztályos tanulói. A Renzulli-modell
alapján az ideális diákok:
- érdeklődőek és elkötelezettek a téma iránt, szorgalmasak és jók a tanulmányi eredményeik,
- a 17-18 éves korosztály átlagos IQ-ját meghaladó intelligenciával rendelkeznek,
- a kreativitásuk magas szintű,
- a kockázatvállalási hajlandóságuk nagymértékű.
A tehetséggondozó program mindig az ideálistól való eltérésre fókuszál, figyelembe véve az
egyéni eltérést és ennek sajátságos és egyénre
jellemző fejlesztését, az ideálishoz közelítését.
A Vállalkozzunk Akadémia programba beválogatott tanulók életkori megoszlását a 2. ábra
mutatja be.
2. ábra. Életkori tükör

5. 4. Hatékonyságvizsgálat

Ahhoz, hogy látható legyen a
program hatékonysága, öszszehasonlító vizsgálatot végeztünk a program elején és
a végén felvett teszteredményeken. A program céljainak
megfelelően összeállítottunk
egy ismereti, gyakorlati és
2. táblázat. A tanulók tehetségindex-összesítése
készségszintű
feladatokból
álló tesztsorozatot, amely zárt TEHETSÉGINDEX 111
101
001
011
ÖSSZESEN
és nyílt kérdéseket tartalmazó FŐ
14
3
12
13
42
kérdéssort és szóbeli feladatokat egyaránt magában foglalt.
A tanulók tantárgyanként, az első foglalkozá- A beválogatott diákokat a kockázatvállaló késon és az utolsó órán végezték el a teszteket. pességük alapján két csoportra osztottuk a
A teszteredmények összehasonlításából kö- Success Insights módszer segítségével: a kockávetkeztethetünk a program hatékonyságára az zatvállaló és a kockázatkerülő egyénekre.
egyéni elméleti és gyakorlati
3. táblázat. A két csoport megoszlása
teljesítmény, a képességek és
a készségek területén.

6. A PROGRAM RÉSZTVEVŐI

FŐ

KOCKÁZATVÁLLALÓ
14

KOCKÁZATKERÜLŐ
28

A program résztvevői az Észak-alföldi régió középfokú oktatási intézményeinek érettségi előtt
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7. VIZSGÁLATI ELJÁRÁS ÉS EREDMÉNYEK

< r > 0,6) tendenciaszerű a kapcsolat, vagyis a
magas intelligenciahányados és a magas szintű
A tehetségazonosítás során kapott képesség- kreativitás mérsékelt együttjárást mutat a pénzés személyiségeredményeket független válto- ügyi ismeretek tantárgy utótesztjén elért eredzóként használtuk, ezekhez társítottuk a meg- ményekkel. Más esetekben nincs együttjárás a
felelő statisztikai módszerek alkalmazásával a változók között.
tantárgyakhoz kapcsolódó elő- és utótesztek
A 2. vizsgálat során azt néztük meg, hogy
eredményeit. A 42 beválogatott diák közül 34- van-e szignifikáns különbség a kockázatvállaló
en végezték el az Akadémiát, ezért n = 34.
és –kerülő vizsgálati személyek tantárgyi eredményei között. Az alkalma4. Táblázat. Az együttjárás valószínűsége
zott statisztikai módszer a
IQ
Kreativitás
t-próbák elvégzése a két
PÉNZÜGYI ISMERETEK ELŐTESZT
0,277544726
0,300796605
független minta között.
PÉNZÜGYI ISMERETEK UTÓTESZT
0,551569657*
0,521186879*
A t-próbák eredményeit
PÉNZÜGYI ISMERETEK KÜLÖNBSÉG
-0,208665822
-0,218963108
az 5. táblázat valamint a
ADÓZÁSI ISMERETEK ELŐTESZT
0,278617807
-0,009321563
3. ábra (161. o.) foglalja
ADÓZÁSI ISMERETEK UTÓTESZT
0,250867885
-0,194279472
össze az átlagos teszteredADÓZÁSI ISMERETEK KÜLÖNBSÉG
-0,031373006
-0,138072028
mények bemutatásával.
BANKI KAPCSOLATOK ELŐTESZT
0,211695384
0,333489782
Az 5. táblázat eredményei
BANKI KAPCSOLATOK UTÓTESZT
-0,2824364
-0,006233805
alapján egyetlen szignifikáns
BANKI KAPCSOLATOK KÜLÖNBSÉG
-0,288856255
-0,230264101
különbség állapítható meg:
a kockázatvállalók csoportja
Három változót használtunk fel a tehetség- a pénzügyi ismeretek utótesztjében szignifikánsan
azonosítás során kapott eredményekből: az jobban teljesített az előtesztben elért eredményintelligenciahányadost, a kreativitás mérésére nyel összehasonlítva. A két vizsgált csoport között
szolgáló relatív flexibilitás értékét és a szemé- az egyes tantárgyi eredményeket tekintve nincs
lyiségtípust a kockázatvállalás szempontjából.
szignifikáns különbség.
A tantárgyak elő- és utóteszt-eredményei közül
három tantárgy eredményeit vizsgáltuk meg: a 8. KONKLÚZIÓK
pénzügyi ismeretek, az adózási ismeretek és a
banki kapcsolatok teszteredményeit.
Az IQ és a tantárgy elsajátítása utáni pénzügyi
Az 1. vizsgálat esetében arra voltunk kíván- ismeretek között tendenciaszerűen magas (r =
csiak, hogy mi az együttjárás va5. táblázat
lószínűsége az IQ és a tantárgyi
kockázatvállaló kockázatkerülő
eredmények, illetve a kreativi10,21
10,05
tás és a tantárgyi eredmények Pénzügyi ismeretek előteszt
között. A kérdés megválaszolá- Pénzügyi ismeretek utóteszt
12,92
11,03
sára a korrelációs együttható13 Adózási ismeretek előteszt
6,62
6,84
(r) értékeit számoltuk ki a fenti Adózási ismeretek utóteszt
8,46
8,74
változók között. Az eredménye- Banki kapcsolatok előteszt
5
5,21
ket a 4. táblázat tartalmazza.
Banki kapcsolatok utóteszt
6,46
6,85
A *-gal jelzett két esetben (0,5
13

VARGHA, 2007
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3. ábra.

0,55) a korreláció. Ez az eredmény azt implikálja,
hogy a magas intelligenciahányados együttjár a
pénzügyekkel kapcsolatos ismeretek elsajátításának képességével. Fontos megjegyezni, hogy
a korrelációs együttható nem oksági kapcsolatot mutat meg, azaz nem a magas IQ az oka annak, hogy a vizsgálati személyek jól teljesítenek
a pénzügyi ismeretek utótesztjében.
A kreativitás és a pénzügyi ismeretek utóteszt
eredménye között tendenciaszerűen magas (r =
0,52) a korreláció. Ez az eredmény azt implikálja, hogy a kreativitás és a pénzügyi ismeretek
elsajátítása szintén együttjár (ugyancsak oksági
kapcsolat kimutatása nélkül).
Nincs korreláció az IQ és a többi, illetve a kreativitás és a többi teszteredmény között. Ezekben az
esetekben sem mondható azonban az, hogy az
alacsony vagy a magas IQ okozza a magas vagy az
alacsony tesztpontszámokat.

ECONOMICA 2011/12

A kockázatvállaló vizsgálati személyek esetében szignifikáns különbség van a pénzügyi
ismeretek elő- és utóteszt eredményeiben. Ez
az eredmény azt jelenti, hogy szemben a kockázatkerülő egyénekkel, a kockázatvállalók motiváltabbak a pénzügyi ismeretek elsajátítására.
Nincs szignifikáns különbség a kockázatkerülő
vizsgálati személyek egyes tantárgyakon belüli előés utóteszt eredményei között. Vagyis a kockázatkerülő vizsgálati személyek nagyrészt egyformán
teljesítettek a tanulási folyamat elején és végén.
Nincs szignifikáns különbség a kockázatvállaló
és a kockázatkerülő vizsgálati személyek között az
egyes tantárgyi eredményeket illetően. Tehát a személyiségtípus, illetve a személyiség kockázatvállalásra vonatkozó aspektusa nem határozza meg,
hogy az vizsgálati személyek hogyan teljesítenek a
pénzügyekkel kapcsolatos tantárgyakban.
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Földi Katalin - Mészáros Zsoltné

Főiskolai hallgatók kulturális fogyasztói szokásai
„A műveltség nem ünneplő ruha,
amelyet hordani kell, hanem szükséglet,
mely jövőnket határozza meg.”
Német László
Földi, Katalin-Mészáros, Zsoltné: A Research into the Cultural Consuming Habits of the Students of
the College of Szolnok
We studied the cultural consuming habits of full time regular students of the College of Szolnok
regarding recreational facilities in the town. Our objective was, on the one hand, to disclose
the cultural consuming habits, and, on the other hand, to analyse their level of satisfaction
and their expectations. Our primary research was carried out with the help of a quantitative
questionnaire, which led us to the fact, that the recreational facilities do not satisfy the students.
They miss most of all the institutions oﬀering a high standard of entertainment. Because of
their limited financial possibilities, the means with which we could encourage them to use high
culture services are student allowances or season tickets. Altogether there are 50 million HUF
per annum at the students’ disposal to meet their recreational and cultural demands.
Key words: culture, elite culture and mass culture, cultural consumption habits, the students of
the College of Szolnok, Szolnok.
Áttekintés. A Szolnoki Főiskola nappali tagozatos hallgatóinak kulturális fogyasztói szokásait
tanulmányoztuk a város által nyújtott szórakozási/kikapcsolódási lehetőségek tükrében. Célunk egyrészről a kulturális fogyasztói szokásaik
feltárása, másrészről az elégedettség és elvárás
vizsgálata volt. Kvantitatív kérdőíves megkérdezés módszerével végeztünk primer kutatást.
Kutatásunk alapján kiderült, hogy a főiskolások
a szolnoki szórakozási és kikapcsolódási lehetőségeket (kínálatot) nem tartják kielégítőnek.
Leginkább a színvonalas, kulturált kikapcsolódást nyújtó intézményeket hiányolják. Korlátozott fajlagos anyagi lehetőségeik miatt hallgatói
kedvezményekkel, vagy bérlettel ösztönözhetnék őket az elit kulturális szolgáltatások igénybevételére. A Szolnoki Főiskola nappali tagozatos hallgatóinak éves szinten csaknem 50 millió
forintjuk van kulturális és szórakozási igényeik
kielégítésére.
ECONOMICA 2011/12

Kulcsszavak: kultúra, elit- és tömegkultúra, kulturális fogyasztói szokások, Szolnoki Főiskola
hallgatói, Szolnok

1. BEVEZETÉS
Manapság a tizenéves korosztályt leginkább
a televízió és a számítógép köti le. A magunk
részéről azok közé tartozunk, akiknek igénye
van az elit kulturális szórakozásra. Véleményünk szerint az elit kulturális szórakozások
közé tartoznak a kiállítások, színházi előadások,
könyvvásárok, olyan események, amelyek intellektuális szórakozást nyújtanak. Napjainkban a multimédiás szórakoztatás kultúrájának
korszakában élünk. Mégis véleményünk szerint - ha azt halljuk, kulturális szórakozás - még
mindig a könyvek, a színház, a mozi jeleníti
meg az általános kultúraképet, nem a televízió
és az internet. A 21. század kezdetén is ezeket
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látjuk magunk előtt értékközvetítőként, ezekre
gondolunk leginkább elit kulturális szórakoztatásként. Sajnos napjainkban a magas kultúra
nagyon háttérbe szorult, különösen a fiatalok
körében. Mindazonáltal keresnünk kell azokat
az alternatívákat, amelyek révén fejlődhet a
fiatalok kulturális igénye. Több olyan kulturális
programra van szükség, amelynek célpiaca a
fiatalság. Úgy döntöttünk, hogy feltárjuk lakóhelyünk, Szolnok város által nyújtott kulturális
szórakozási lehetőségek/programok kialakítói
és szervezői programkínálatuk összeállításakor
mennyire veszik figyelembe a fiatal korosztály
igényeit és elvárásait. Ezért a Szolnoki Főiskolás
hallgatók kulturális/szórakozási szokásait vettük
górcső alá primer kutatásunk keretében.
A témához kapcsolódó szakirodalmi áttekintésre terjedelmi korlátok miatt nem tértünk ki
jelen cikkünkben.

2. SZEKUNDER KUTATÁS
Szekunder kutatásnál az átfogóbb adatokból
a fokozatos szűkítés módszerét alkalmaztuk a
kultúrafogyasztás életkor-specifikusságánál és
földrajzi lehatárolásnál. A fiatal fogyasztók általános jellemzői után fókuszáltunk a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán jellemző
életkori korosztályra, a 18-25 év közöttiekre.
Magyarország kultúrafogyasztására, az ÉszakAlföldi régió és Jász-Nagykun-Szolnok megye
kulturális intézményeire és rendezvényeire tértünk ki. Jelen cikkünk terjedelmi korlátok miatt
ezt nem tartalmazza.
Az új infokommunikációs eszközök megjelenése, tökéletesedése és terjedése alapvető
változásokat idéz elő a társadalmi működések
minden területén, köztük a kulturális tartalmak
létrehozásában és eljuttatásában a közönséghez (CSEPELI-PRAZSÁK, 2009).
2.1. Fiatalok kultúrafogyasztása
Ifjúságunk kulturális magatartásának, fogyasztásának jellemzésére VITÁNYI – CSEJTEI – BÁNÁTHI,
(2004. 38) a szabadidő kutatásokat vették alapul. Arra a kérdésre keresték a választ, hogy
164

mivel töltik szabadidejüket, térbeni és időbeni
megoszlása a tevékenységformák gyakorlására
szánt aktív és passzív idő mennyisége alapvető
információ az egyén kulturális viselkedésmintáiról, gazdasági hátteréről és közösségi, társas
kapcsolatairól. Néhány szerző (ZINEKER, GÁBOR
KÁLMÁN) felveti, hogy a XX. század második felében, elsősorban Nyugat-Európában illetve az
USA-ban a fiatalok társadalmi térnyerésének,
az ifjúsági szubkultúra kialakulásának időszakának tekintik, amelyben sajátos, csak a mindenkori ifjúsági korosztályra jellemző értékek, kulturális és fogyasztási szokások alakultak ki. Ezek
a folyamatok a közép- és kelet-európai fiatalok
között késve jelenhettek meg (BAUER, 2006. 1).
A kulturális fogyasztás színtereit BAUER (2006)
kulturális tereknek nevezi, addig SZARVÁK
(2010) ezeket a tereket specifikálja szabadidős
tevékenységi terekként illetve közművelődési
terekként. BAUER (2006. 4) említ egy szubkulturális teret, amely az ifjúsági kultúra részét képezi, amely egyrészt a beszédcselekvés helyszínei
(kocsma, kávéház stb.), másrészt a könnyed
vagy igényes szórakoztatás színterei (pl.: disco,
jazz-klub). A kulturális fogyasztás intézményei
és rendezvényei szempontjából az ezredfordulóhoz képest a társadalmi kettészakítottság
tovább nőtt. Tovább nyílt a „kulturális olló”, ami
még inkább erősítheti a fiatalok közötti esélyegyenlőtlenségeket (BAUER, 2006.2). A szülők
illetve a saját jó anyagi helyzetük függvényében
a fiatalok egy csoportja elitkultúra rendezvényei közül választ. Míg mások nem engedhetik
meg maguknak az elitkultúra programjait. Ezek
a különbségek lehetőségek szempontjából a
település típusra visszavezethetők. Az első csoportba elsősorban a fővárosiak a másodikba a
községekbe lakók tartoznak. Az igénybevétel
gyakoriságával társul a településtípus szerinti
különbözőség (BAUER, 2006). A kulturális intézmények havonta látogatott intézmények
arányát a fiatalok korcsoportonkénti bontása
szerint szemlélteti az 1. ábra (Lásd a 165. o.).
A Fanta Trend riport 6. kutatása (2009 őszén)
szerint a fiatalok több mint fele minimum napi
két órát internetezik, és egyharmaduk sohasem
olvas könyveket. Akik mégis olvasnak, azok átECONOMICA 2011/12
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1. ábra. A havonta vagy gyakrabban látogatott intézmények
korcsoport szerint 2004-ben (korcsoportonkénti bontásban)

Forrás: BAUER (2006. 3.)

lagosan heti öt órát szánnak erre, és főleg a kalandregényeket kedvelik. A hagyományos magas kultúrát, az operát, balettet, festészetet elutasítják és nem értik a fiatalok, de a populáris
mozi és könnyűzene mellett közel áll hozzájuk a
színház, a fotóművészet és a modern tánc is.
2.2. Szolnoki fiatalok kultúrafogyasztása
DOMOKOS – KULCSÁR (2000)
ifjúságkutatásában a szakértők véleménye szerint Szolnokon a legfontosabb ifjúsági
probléma egyike a kulturált
szórakozási és szabadidő eltöltési lehetőségek hiánya volt.
Primer kutatásunk szerint ez
azóta is fennáll. 2000-ben a
szolnoki fiatalok 1/5-e használta napi szinten a számítógépet és több mint 1/3-uk heti
rendszerességgel. DOMOKOSKULCSÁR (2000. 43) szabadidős tevékenységek alapján
klaszteranalízissel 3 csoportba
sorolta a fiatalokat. A zenehallgatás, televíziózás és videózás
mindhárom csoportba tarECONOMICA 2011/12

tozó fiatalnak a leggyakoribb
szabadidős tevékenysége volt
2000-ben. A klaszteranalízis a
különbségeket mutatja meg,
ezért a számítógép használata a sportolás és a szórakozás
fontossága
szempontjából
jelez eltérést. A szolnoki ifjúságkutatás szerinti korreláció
hálózatot a 2. ábra illusztrálja.
SZARVÁK 2009 májusában
végzett kutatása szerint a fiatalok képernyőfüggők. Nemek
szerinti különbségeket tárt fel,
ami szerint a lányok inkább
az elit kulturális programokon
vesznek részt. A nem szolnokiak életterére
kevésbé jellemző a közművelődési helyek látogatása. (SZARVÁK 2010. 6) A városi közművelődési és sportolási kínálattal a válaszadók
általában elégedettek voltak (SZARVÁK, 2010.
10). A plázákon és a sportolási lehetőségeken
kívül SZARVÁK (2010. 10) szerint a programok

2. ábra. Szolnoki ifjúságkutatás korreláció hálózata

Forrás: DOMOKOS – (2000. 46.)
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tekintetében az elvárások artikulálódnak. Az
elégedettség összességében 2006-ról 2009-re
2-3%-ponttal csökkent a megyei könyvtár, az
ANKK és a Tisza Mozi programjainak tekintetében. Viszont 3% ponttal nőtt az Ifjúsági ház
programjával való elégedettség, a Plázákét 6%
ponttal és a városi sportlétesítmények által
nyújtott kínálatát 5%ponttal többen találták a
korábbinál jobbnak.
2.3. Szolnoki főiskolások kultúrafogyasztása
BOROS-KALMÁRNÉ (2010) kutatásának csupán
részterületét képezte az, hogy milyen tevékenységekkel (köztük kulturális) töltik a Szolnoki Főiskolás hallgatók szabadidejüket. Kutatásuk fő célja az volt, hogy a szabadidő eltöltési
tevékenység milyen hatással van a testtömegre, BMI indexre, testi énképre és az alkati szorongásra, depresszióra. A minta nagysága 71
nappali tagozatos Szolnoki Főiskolás női hallgató. A reprezentativitás kérdésére nem tér ki a
szerzőpáros, ezért inkább csak feltáró jelleggel
lehet értékelni és figyelembe venni kutatásuk
eredményeit. A válaszadók több mint fele havi
1-2 alkalommal jár moziba, közel negyedük a
színházlátogatást jelölte ilyen gyakorisággal. A
megkérdezettek közel fele nem jár moziba minden hónapban, és csaknem 2/3-a nem jár havonta színházba. A megkérdezettek több mint
fele napi 1-3 órát tölt tévénézéssel és internetezéssel.

Hipotézisek:
- A Szolnoki Főiskolás hallgatók nem az elitkultúra szolgáltatásait preferálják.
- A család anyagi helyzete és a referencia csoport döntően befolyásolja a kulturális szórakozási formákat.
Terjedelemi korlátok miatt az Aba-Novák Kulturális Központ által nyújtott kulturális szolgáltatásokra és azok marketingkommunikációjára,
a főiskolai hallgatók orientáltságának értékelésére sem a kutatási céloknál, sem a hipotéziseknél, sem a kutatási eredményeknél nem
tértünk ki.
3.1. A kutatás körülményei és módszertana
Kvantitatív kutatás módszerét választottuk, mivel ez a szórakozási/kikapcsolódási szokások
feltárása helyett reprezentatív minta esetén
alkalmas a teljes alapsokaságra (jelen esetben
a nappali tagozatos Szolnoki Főiskolás hallgatókra) érvényes következtetések levonására. A
hipotézisek igazolására kvantitatív módszert alkalmaztunk írásbeli megkérdezés formájában.
3.1.1. A minta nagysága és jellege
Minta nagysága 100 fő, mindannyian a Szolnoki
Főiskola nappali tagozatos hallgatói. A mintavétel módja: egyszerű véletlen mintavétel. Az
alapsokaság nagysága: a nappali tagozatos hallgatók létszáma, amely 2011. március elején a
Szolnoki Főiskola Tanulmányi hivatalának informatikusától kapott adatok szerint 772 fő volt.

3. PRIMER KUTATÁS
Kutatásunk céljait és a hipotéziseket a szakirodalmi áttekintés és a szekunder kutatás
alapján fogalmaztuk meg. Kutatásunk célja a
Szolnoki Főiskola nappali tagozatos hallgatóinak kulturális/szórakozási szokásainak elemző
vizsgálata. Kutatási célunkat az alábbi hipotézisek igazolásával vagy elvetésével fogjuk
megvalósítani.
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3.1.2. A minta összetétele
A megkérdezettek közel harmada fiú. Ez a részarány közelíti a teljes nappali tagozatos hallgatói létszámon belüli nemek szerinti arányt
(35,2%). Ez alapján a minta nemek szerinti
megoszlás tekintetében reprezentatívnak tekinthető. A megkérdezettek életkora 19-26
év. A 20-21 éves megkérdezettek alkotják a
minta közel kétharmadát, a 22-23 évesek egyECONOMICA 2011/12
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harmadát, az ennél idősebb és a 19 évesek jövedelem 50 és 100 ezer Ft közötti összeg, alig
csoportjai az összes megkérdezettnek csupán több mint 1/3-uknak 50 ezer Ft alatti, míg közel
a töredékét teszik ki. A megkérdezettek közel 20%-uknak 100 ezer Ft fölötti.
fele kereskedelem és marketing szakos, közel A megkérdezettek közel felének 5 és 10 ezer Ft
harmada pénzügy számvitel szakos, majdnem közötti összeg áll rendelkezésre szórakozási és
1/5-e turizmus vendéglátás szakos, és csupán kulturális igényeik kielégítésére. Közel harmaegy hallgató nemzetközi gazdálkodás szakos duknak ennél kevesebb és több mint 1/5-üknel
hallgató. A megkérdezettek több mint fele má- ennél több. Ezt szemlélteti a 3. ábra.
sodéves, több mint harmaduk
3. ábra. Havonta a megkérdezettek rendelkezésére álló
harmadéves és közel 10%-uk
összeg szórakozási és kulturális igényeik kielégítésére
negyedéves. A megkérdezettek több mint 1/3-a háromszemélyes és alig több mint
1/3-a négytagú háztartásban
él. A 2 fős háztartásban élők
aránya alig több mint 10%, a
4-főnél nagyobb háztartási
taglétszámú megkérdezettek
aránya kevesebb mint 1/5-öd.
A megkérdezettek háztartásában döntően nincs kiskorú. A
háztartások közel harmadáForrás: primer kutatás SPSS output
ban van kiskorú, ahol a kiskorúak jellemző létszáma 1 fő. A
megkérdezettek háztartásában döntően 1 vagy A szórakozási/kikapcsolódási lehetőségek
2 eltartott van, 3 vagy ennél több eltartott a igénybevételére rendelkezésre álló összegek
megkérdezettek háztartásának 15%-ában él. A részaránya szinte százalékra pontosan követi a
megkérdezettek csupán 5%-ában nincs eltar- háztartások egy főre jutó havi nettó jövedelmétott. A megkérdezettek fele városban lakik, kö- nek megoszlását, melyet az 1. táblázat (Lásd a
zel harmada megyeszékhelyen, 2 fő budapesti, 168. o.) szemléltet.
a fennmaradó 17 százalékból nagyközség, község és falu településtípus megoszlása egyenet- 3.1.3. Megkérdezés, feldolgozás
len, községi felülreprezentáltság mutatkozik. A A megkérdezés ideje 2011. március 3-10, amemegkérdezettek több mint negyede nem adta lyet megelőzött egy próbalekérdezés február
meg lakóhelyének nevét. Közel negyedük Szol- 23-án 10 fő reklámszervező szakmenedzser I.
nokon lakik, Abonyban 6, míg Kecskeméten 5 évfolyamos nappali tagozatos hallgató részvémegkérdezett lakik, addig 6 településen 2-3 telével. A megkérdezés helye a Szolnoki Főismegkérdezett és 24 településen 1-1 megkérde- kola főépületének tantermei az órarendi órák
zett lakik. A megkérdezettek közel fele naponta keretében. A megkérdezés módja írásbeli, a
hazautazik lakóhelyére, több mint 40%-uk he- kérdőív strukturált, standardizált. A kérdőív
tente, és kevesebb, mint 10%-uk utazik haza feldolgozását SPSS 14.0 programmal végeztük.
ennél ritkábban. A megkérdezettek közel felé- Az adatok feldolgozása során alapstatisztikákat
nek a háztartásában a havi nettó egy főre jutó (gyakoriság, átlag, szórás) számítottunk.
ECONOMICA 2011/12
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1. táblázat. Megkérdezett háztartásának egy főre jutó jövedelme és a költőpénz kereszttáblája
Havonta rendelkezésre álló összeg kulturális
és szórakozási igények kielégítésére
Kevesebb
500110.001- Több mint
mint 5000 Ft 10.000 Ft 15.000 Ft 15.000 Ft. Összesen

Megnevezés
50 ezer Ft alatti
Háztartás egy 50 ezer és 100
főre jutó
ezer Ft közötti
havi nettó
100 ezer Ft
jövedelme
fölötti
Összesen

17

11

1

1

30

11

27

7

2

47

0

9

6

4

19

28

47

14

7

96

Forrás: primer kutatás SPSS output

3.1.4. A kérdőív tartalma
A kérdőív 29 kérdést tartalmazott, amelyek
részben nyílt, részben zárt kérdések voltak. A
zárt kérdéseknél törekedtünk arra, hogy a megadott válaszlehetőségek minél árnyaltabban
jellemezzék a hallgatók véleményét a kulturális/
szórakozási szokásaik témában. Ennek megfelelően a zárt kérdésekre adható válaszok szinte
minden esetben egyéb kategóriát is tartalmaztak. Így nemcsak a nyílt kérdéseknél, hanem
ezeknél is lehetőség nyílt önálló vélemény kifejtésére. A zárt kérdések egy része skálakérdés
volt, amely statisztikai számítások elvégzésére

nagyobb lehetőséget teremt, így a feldolgozás
során módunkban állt átlagot számítani és a
szóródás lehetséges mutatóit is meghatározni.
A téma feldolgozásánál megfelelően alkalmaztuk a statisztikai elemző módszereket, a már
említett átlag és szóródás mutatóin túl a szemléltetés érdekében bemutatott ábrák főként a
megkérdezett hallgatók véleményének arányait
tartalmazzák. A kérdések témakör szerinti megoszlását a 2. táblázat mutatja. A kérdéskörök
eltérő számú kérdést és válaszlehetőséget tartalmaztak, amely a témakör összetettségétől
függött.

2. táblázat. A kérdőív témakörei és a kérdéskörök száma
Témakör

A kérdések száma

A megkérdezett hallgatók adatai (szociodemográfiai, hallgatói)

11

Szabadidő mennyisége, eltöltésének kedvelt módjai

2

Szórakozási/kikapcsolódási lehetőségek fontossága, látogatási
gyakorisága, információszerzési forrás, befolyásoló tényezők

4

Internet hozzáférés, internetezési időtartama

3

Szolnoki szórakozási/kikapcsolódási lehetőségekkel való elégedettség, programlátogatási gyakoriság

3

Aba-Novák Kulturális Központ rendezvényei (részvétel, elégedettség, távolmaradás oka), Publicum kiadványa

6

Forrás: saját szerkesztés kérdőív alapján
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3.2. A kutatás eredményei
A kérdőív adatainak feldolgozását (címkézés,
kódolás és elemzés) SPSS 14.0 szoftverrel végeztük. Terjedelmi korlátok miatt nem tértünk
ki a kérdőív Aba-Novák Kulturális Központra vonatkozó kérdések kutatásai eredményeire.
3.2.1. Szabadidő nagysága,
legkedveltebb eltöltési lehetőségei
A megkérdezettek több mint 20%-a kevesebb
mint 10 óra, több mint harmada heti 11-20 óra,
több mint negyede 21-30 óra és kevesebb mint
20%-uk több mint 30 óra szabadidővel rendelkezik. A válaszadók átlagosan 2,5 tevékenységet jelöltek meg a szabadidő eltöltésének
legkedveltebb módjaként. A megkérdezettek
több mint fele legszívesebben bulizással tölti idejét, közel fele sportolással, mozival vagy
pubban, diszkóban. Közel negyedük olvasással
tölti szabadidejét. Meglepően sokan jelöltek
meg egyéb válaszlehetőséget, közel 20%-a a
megkérdezetteknek. Ezek döntően a baráttal
vagy barátnővel töltött szabadidő eltöltést illetve baráti körrel való időtöltést, televízió nézést,
kutya sétáltatást és a szabadidő otthon való
eltöltését jelölték meg. 1-1 megkérdezett adta
meg a motorozást, kerékpározást és a jetski
használatát válaszként. Egy válaszadó nem tudta azonosítani a pub angol kifejezést a kocsmával, így azt külön megemlítette.
3.2.2. Szórakozási/kikapcsolódási lehetőségek
fontossága, igénybevételük gyakorisága
Internetezés, televíziózás, koncertre járás és
bulizás válaszlehetőségeknél 1-1 válaszadó
kivételével mindenki válaszolt. A 9 féle szórakozási/kikapcsolódási lehetőség és a 10. egyéb
válaszlehetőség közül a megkérdezettek több
mint felének az internetezés áll a fontossági
rangsor első két helyén, 1/3-uknak a bulizás,
közel 1/3-uknak a sportolás. Az egyéb válaszlehetőség első két fontossági szintjén a válaszok
ECONOMICA 2011/12

több mint 20%-a azért nem releváns, mert a
megkérdezettek kevesebb mint 2/3-a adott ennek fontossági értéket, és csak 20 fő írt konkrét
szórakozási/kikapcsolódási lehetőséget hozzá.
Az egyéb válaszlehetőségek döntően a 2. kérdésnél írt szabadidő eltöltésének egyéb módjai. Eltérések az alábbiak: a rajzolás, főzés és a
társas kapcsolatok testi megnyilvánulása.
Minden megkérdezett válaszolt a konkrét
szórakozási lehetőségekkel kapcsolatban, de
egyéb választ csak 12-en jelöltek meg. Naponta
a megkérdezettek közel harmada sportol, 16%uk olvas. A többi szórakozási/kikapcsolódási
lehetőség napi gyakorisága elenyésző. Hetente
a megkérdezettek majdnem 40%-a jár pubba,
diszkóba, tölti idejét olvasással vagy bulizással.
A válaszadók több mint 1/3-a sportol hetente.
A havi gyakoriságnál a legtöbb válaszadó a bulizást és a mozizást jelölte be 44% és 42%-kal. A
havi gyakoriságnál ritkábban igénybe vett szórakozási és kikapcsolódási lehetőségek közül a
válaszadók több mint 90%-kal a színházat, közel 90%-kal a koncerteket jelölték meg. Néhány
szórakozási/kikapcsolódási lehetőségnél a naponta válaszlehetőség értelmezhetetlen, és a
havonta és ritkábban válaszlehetőségek között
további gyakorisági fokozat válaszlehetőségként
való megadása vált volna szükségessé, amely
pontosította volna a kutatás eredményét.
3.2.3. Programok információforrása
A megkérdezetteknél a programok elsődleges
információs forrása az internet (95) és a barátok
(88). További kutatás szükséges az interneten
azoknak a weboldalaknak a konkretizálására,
amelyeket információforrásként használnak. A
plakátokat a megkérdezettek alig több mint fele
használja másodlagos információs forrásként, a
program-füzeteknek pedig még ennél korlátozottabb az elérési hatékonysága, alig több mint
20%-uk tájékozódik ezekből. Egyéb válaszlehetőséget 2 megkérdezett adott meg, az egyik a
barátok és haverok, a másik utazás közben. Úgy
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gondoljuk, hogy ez utóbbinál az utak mentén
elhelyezett óriásplakátra gondolhatott a válaszadó. Ezért minden szórakozási/kikapcsolódási
lehetőséget kínáló vállalkozás számára hasznos
javaslat, hogy a marketingkommunikáció hagyományos eszközei helyett a KOTLER-KELLER (2006)
által „netgenerációnak” nevezett célcsoportot
már nem hagyományos marketingkommunikáció eszközeivel lehet elérni, ezek az internetes
weboldalak (közösségi oldalak, levelező rendszereknél banner stb.) és a referenciacsoportként
szolgáló barátok befolyásolása.

szórakozás/kikapcsolódás helye. A befolyásoló tényezők közül a legfontosabbnak ítélték a
pénzt, a társat és a kötelezettségeket (tanulás,
családi program). A pénz programválasztást
befolyásoló szerepe a legerősebb, a megkérdezettek majdnem felénél ez a döntő tényező.
A megkérdezettek közel 1/3-ának a társ a legfontosabb, míg a kötelezettségeket a válaszadók közül közel 30%-a ítélte a legfontosabb
befolyásoló tényezőnek. A legkevésbé fontos
befolyásoló tényező az időjárás a válaszadók
közel fele szerint. A kínálat a válaszadók majdnem 1/5-e szerint a fontossági skála végén
kap helyet hétvégi programkialakításakor. Ez a
programokat kínáló vállalkozások szempontjából pesszimizmusra ad okot, mert azt sugallja,
hogy bármilyen attraktív programkínálatot/
választékot alakítanak is ki, lesz egy olyan fogyasztói csoport/szegmens, amelyet ez nem
fogja befolyásolni döntésében.

3.2.4. Internetezés
A válaszadók 98%-a rendelkezik saját internet
hozzáféréssel. Annak ellenére, hogy valaki rendelkezik saját internet hozzáféréssel él az ingyenesen igénybe vehető egyéb internetezési
lehetőséggel is. A fizetős internetkávézót csak 1
fő saját internet hozzáféréssel nem rendelkező
válaszadó jelölte meg. A meg4. ábra. Napi internetezéssel töltött idő
kérdezettek közel fele naponta
több mint 2 órát, majdnem
40%-uk 1-2 órát és csak 14%uk kevesebb, mint 1 órát internetezik. Ez is igazolja a fentebb
említett KOTLER-KELLER (2006)
szerzőpáros által használt net
generáció fogalmat. Ezt illusztrálja a 4. ábra.
Forrás: saját szerkesztés SPSS output alapján

3.2.5. Szórakozási/kikapcsolódási
programok kiválasztását befolyásoló tényezők
A hétvégi szórakozási/kikapcsolódási programok kiválasztását befolyásoló tényezőknél 5
konkrét tényező közül választhattak a megkérdezettek. Önálló véleményük megnyilvánulására egy egyéb válaszlehetőséget is megjelölhettek. Ezzel a lehetőséggel 13 megkérdezett
élt. Szerintük további befolyásoló tényező,
hogy a program melyik városban, milyen időpontban van, barát befolyása, ne legyen zsúfolt, hanem jó hangulatú, igényes legyen a
170

3.2.6. Szolnoki programokkal való
elégedettség és igénybevétel gyakorisága
A megkérdezettek több mint 1/3-a részben
elégedetlen. Az elégedetlenség okaként döntően a kulturált szórakozási és kikapcsolódási
lehetőségek hiányát említették, amelyet vagy
az ilyen szórakozást kínáló intézmények hiányára vezették vissza, vagy pedig arra, hogy
nem a főiskolás fiatalok igényeinek megfelelő
a jelenlegi szórakozóhelyek kínálata. A jelenlegi
szórakozóhelyeket zsúfoltnak, nem megfelelő
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színvonalúnak és drágának találják. Az egyik
megkérdezett kifejezetten unalmasnak találta a
várost. Egy másik hallgató azt kifogásolta, hogy
ezek a programok hétvégére korlátozódnak.
A megkérdezettek 40%-a hetente hazautazik,
és őket nem lehet a városban marasztalni egy
vonzó hétvégi programmal. További kutatás
tárgyát képezheti majd, hogy a megkérdezettek 50%-át képező környező vidéki városokba,
településekre naponta hazautazó hallgatókat
vonzó hétvégi programmal a városban lehetne-e tartani, azért, hogy magas kulturális programokon vegyenek részt. Heti rendszerességgel
a megkérdezettek közel 40%-a kávézókat, szórakozóhelyeket látogat. Véleményünk szerint a
szórakozóhely döntően a kedd esti főiskolás buli
helyszíne lehet. Heti szinten a sportesemények
és a könyvtárak látogatása kapott 10% illetve
8%-os értéket. Úgy gondoljuk, hogy sokan a
sportesemények közé sorolhatták a testnevelés
óráikat. A könyvtár látogatása pedig főiskolás
hallgatói létükből fakadhat. Havi gyakoriságnál
a mozizás és a könyvtárak látogatása már megelőzi a kávézókat és szórakozóhelyeket. Mindhárom látogatási gyakorisága némileg meghaladja az 1/3-ot. Félévente leginkább mozizással
és kulturális rendezvények látogatásával realizálódik a szórakozóhelyek látogatása közel 1/3os részaránnyal. Félévnél ritkábban múzeumba
és a Szigligeti Színházba látogatnak el a megkérdezettek.
3.3. Hipotézisek igazolása, elvetése
Az első hipotézisünk igazolódott, mivel a Szolnoki Főiskola megkérdezett nappali tagozatos
hallgatói, a minta nemek szerinti reprezentativitása alapján kijelenthető, hogy nem az elitkultúra szolgáltatásait részesítik előnyben. Az elitkultúrába sorolható színház, és az Aba-Novák
Kulturális Központ színvonalasabb programjait
csupán elenyésző részük vette igénybe. Helyette inkább a tömegkultúra kategóriába tartozó
ECONOMICA 2011/12

diszkó és pub szórakozási/kikapcsolódási lehetőségeket vették igénybe. A második hipotézisünk szintén igazolódott. A kikapcsolódásra/
szórakozásra fordítható havonta rendelkezésre
álló összeg és a megkérdezettek háztartásának
jövedelmi helyzete közötti összefüggést mutató kereszttábla egyértelműen bizonyítja, hogy
a család anyagi helyzete döntően befolyásolja
a kulturális szórakozási formákat. Szintén ezt
bizonyítja az, hogy a hétvégi programválasztási döntést befolyásoló legfontosabb tényező a
pénz. A 2. hipotézis második részét a konkrét
programok információforrása igazolja. Ugyanis
az internet után „csak” második helyen lévő barátok információ forrásként való felhasználását
a megkérdezettek közel 90%-a jelölte meg.

4. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK
A hallgatók Szolnok város által nyújtott szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget (kínálatot)
nem tartják kielégítőnek. A hallgatók 1/10-e
nem utazik haza, így számukra és a napi szinten hazajárók (megkérdezettek fele) hétvégi
kikapcsolódási és szórakozási lehetőségeket
kínálhatnának. A teljes nappali tagozatos alapsokaságnak pedig hétköznap, akár a kedd esti
bulik alternatívájaként vagy versenytársaként
kínálhatnának kulturális szolgáltatásokat. Mivel
még döntően nem rendelkeznek önálló keresettel, az önálló gazdálkodásra bocsátott jövedelmük korlátozott, ezért akár hallgatói kedvezményekkel, vagy bérlettel ösztönözhetnék őket
a kulturális szolgáltatások igénybevételére.
Javasoljuk a kulturális szolgáltatást nyújtó intézmények összefogását, és egy Campus
bérlet kialakítását, aminek a keretében egyegy félévben mozifilmek, színházi előadások
és Aba-Novák Kulturális központ által nyújtott
szolgáltatások vagy egyéb kulturális szolgáltatások igénybevételére nyújtanánk kedvezményesen lehetőséget a főiskolás hallgatók részére. A
kulturális szolgáltatásokat nyújtó intézmények
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programfüzetét elektronikus úton a Szolnoki
Főiskola HÖK vezetőinek kellene elküldeni, akik
a HÖK és a facebook weboldalukra is kitehetnék. A főiskola vezetőségének engedélyével
a tanulmányi hivatal neptun gazdája minden
hallgatónak el tudná küldeni üzenetben a részletes programot. Ezt indokolja az, hogy a főiskolai fiatalok a netgeneráció tagjai, akik naponta
jellemzően több órát töltenek az interneten,
és a konkrét programok információforrásaként
a programfüzetek az 5. helyen szerepelnek, a
válaszadók alig több mint 1/5-e használja tájékozódásához. Míg az internetet majdnem
minden megkérdezett használja konkrét program információforrásaként. Vásárlásösztönzés
keretében nyereményekért cserébe e-mail cím
adatbázist építését javasoljuk.

5. ÖSSZEGZÉS
Primer kutatásunk során a mintába kerülő nappali tagozatos hallgatók kulturális fogyasztói
szokásai követik ANTALÓCZY-FÜSTÖS-HANKISS
(2009) a magyar kultúra állapotát felmérő jelentésükben a fiatalok kulturális fogyasztói szokásaira vonatkozóan feltárt trendeket.
Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik a
kérdés, hogy a termelő és szolgáltató vállalatok a célcsoportok igényeinek és elvárásainak
megfelelően alakítsák ki választékukat. A célcsoportként választott fiataloknak az anyagi lehetőségei korlátozottak, mivel döntően középvagy főiskolai tanulmányokat folytatnak. Ezért
a szórakozási és kikapcsolódási lehetőségekre
fordítható összeg nagysága döntően a szülőktől
kapott zsebpénzük mértékétől függ. A rendelkezésre álló diszkrecionális jövedelmen kívül a
konkrét szórakozási/kikapcsolódási programok
igénybevétele a lakóhely által nyújtott kínálattal és a szülők iskolai végzettségével, műveltségével is összefügg. A szülők által igénybe vett
szórakozási/kikapcsolódási lehetőségek mintaként szolgálnak, mintegy példaértékűek. A mai
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fiatalok kulturális szokásai már jelentős eltérést
mutatnak az évtizedekkel ezelőtti fiatalokétól.
Döntően a tömegkultúra által kínált kulturális
kikapcsolódási lehetőségeket veszik inkább
igénybe a magas kultúra/elitkultúra programjai helyett. A szórakozási/kikapcsolódási lehetőségekről való informálódás forrásai jelentős
mértékben megváltoztak az ezredforduló óta,
mivel az internet szolgáltatás árai nagymértékben csökkentek, a sulinet program keretében
kedvező áron lehetett számítógépet venni.
Bármilyen témával kapcsolatban információkra
van szükségük, akkor rögtön az internet keresőgépeit veszik igénybe. Ők már a netgeneráció
tagjai. Szolnok város által nyújtott szórakozási/
kikapcsolódási lehetőségeket nem ítélik megfelelőnek a Szolnoki Főiskola nappali tagozatos hallgatói. A meglévő kulturális szórakozást
nyújtó intézmények kínálatából hiányolják a
főiskolások igényeit kielégítő programokat. A
fiatalok célcsoportjának szervezett programok
többségéről nem értesülnek a hallgatók. Érdeklődés- és figyelemfelkeltőnek kell lennie, és ezt
a releváns kommunikáció révén lehet elérni. A
fiatal célcsoportnál rendkívül fontos a releváns
kommunikáció. Ismerni kell a szóhasználatukat,
mivel könnyen válik a kínált termék vagy szolgáltatás is idejétmúlttá, ha a reklám szövegében már nem aktuális szlenget alkalmazunk.
A fiatalok hármas piacként értékelhetők.
HOFMEISTER-TÓTH (2003 és 2008) a gyerekeket
értelmezte hármas piacként, de véleményünk
szerint ez a fiatalokra is igaz. Egyrészt jelenlegi
fogyasztók, másrészt jövőbeli fogyasztók, harmadrészt pedig befolyásolják szüleik kulturális
fogyasztását. A befolyásoló szerepük kiterjed a
barátaikra és ismerőseikre is. Jelenlegi fogyasztásuk szempontjából a primer kutatás keretében megkérdezett 100 hallgatónak havonta
több mint fél millió forint áll rendelkezésre
szórakozásra és kikapcsolódásra. Ha ezt a teljes
nappali tagozatos létszámra és egész évre vetítjük, akkor közel 50 millió forintos piacról beszélECONOMICA 2011/12
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hetünk. Ez már annyira jelentős nagyságrendű,
hogy az igényeiknek, elvárásaiknak megfelelő
kulturális programok szervezése vagy akár
újabb szórakozóhely megnyitásának gondolata
és/vagy egy a főiskolásoknak, illetve a középis-

kolák 11-12. osztályos tanulói számára kombinált bérletrendszer kialakítása (színház, mozi,
kiállítás, könyvvásárlási kedvezmény, múzeumi
belépő) kellően megalapozottnak tűnik.
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Szalai Csaba Levente

4 a tőzsdén sohasem 2+2, hanem 5-1
Kezdőknek a devizapiac játékszabályairól
Szalai, Csaba Levente: 2 + 2 at the Stock Exchange Never Equals 4 , but 5
In my work I deal with the introduction of the foreign exchange market. An average person
immediately stops reading here. But why? Because he/she does not understand it, and makes
various excuses. Previously I worked for several brokerage firms, the average complaint and
the answer was ‘ I have no money’, ‘I do not care’. However if I managed to convince them,
the volume of business transactions was millions of forints. Then the person started to trade,
and it quickly zeroed his/her account. Like the stock market, the forex market is no diﬀerent.
Statistically, only about 13% of the retailers win. And the scams of brokerage firms make
matters even worse. Everybody can ask themselves the question: ‘Shall I speculate on the stock
exchange? I’m not the enemy of my own money!’ Since this is a risky option of earning money, I
have decided to help those who go for this business.
Key words: stock exchange, forex market, trade, speculation, the rules of the game.
Áttekintés. Dolgozatomban a devizapiac bemutatásával foglalkozom. Az átlagember itt
azonnal befejezi az olvasást. Miért? Mert nem
ért hozzá, és különböző kifogásokat keres. Mivel tőzsdézni valóban kockázatos pénzkereseti
lehetőség, ezért úgy gondoltam, megpróbálok
segítséget nyújtani mindazoknak, akik belevágnak ebbe az üzletbe.
Kulcsszavak: tőzsde, devizapiac, kereskedés,
spekuláció, játékszabályok

I. MIÉRT AKAROK KERESKEDNI?
Ha s csak azt hallanám, hogy csupán 13%-uk
nyer, akkor egyetértenék azzal, hogy ne kereskedjünk. És miért nem teszem?
Tizenhat évesen egyik trader barátom megkérdezte: „Tőzsdézel? Megőrültél? Inkább csajozz, azzal jobban jársz!” Ha ma ugyanezt a
kérdést kapnám a következő lenne a válaszom:
„Igen, megőrültem. És te lottózol? Nekem
50 százalék esélyem van arra, hogy nyerek,
azonban neked még egy százalékod sincs rá.”
174

Hetente több millió lottószelvényt töltenek
ki az emberek. És semmi garancia sincs arra,
hogy valaki elviszi a főnyereményt. Így belegondolva a tőzsdén vagy a devizapiacon már
sokkal nagyobb az esélyünk, hogy nyerhetünk.
Bizonyára feltűnt, hogy az írásban nincs magázódás. Ugyanis szeretném baráti hangvételűvé
tenni ezt a kőkemény piacot. De kezdjük is az
elején.
Ha szakirodalmakkal találkozunk, akkor mindenki a devizapiac kialakulásáról tesz említést.
Véleményem szerint ezt a részt teljesen felesleges beleírni olyan könyvekbe, amelyek azt
állítják hogy „könnyen milliomossá válhatsz”.
Ezt a részt történelemkönyvekben is meglehet találni. A legfontosabb első kérdés, hogy
„Miért akarok kereskedni?” Mit várok el, mik
a céljaim? Túl sok a szabadidőm és szeretném
magam lefoglalni diagrammok nézegetésével?
Valamilyen szenvedélyt keresek magamnak?
Vagy csak hobbyt? Egy kis jövedelemre akarok
szert tenni, amiből elmehetek nyaralni? Vagy
csak ebből akarok megélni?
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Ugyanis a különböző célok eléréséhez különböző kereskedési stílusokra van szükség.
Aki csak unalomból, szenvedélyből akar ezen
a piacon részt venni, annak könnyű dolga lesz.
Azonban, ha egy kis pluszjövedelemre akar
szert tenni, nehezebb a feladata van. A legkeményebb dolga annak van, aki ebből akar
megélni:, ugyanis ez csak a befektetők alig egy
százalékának sikerül. Ahhoz, hogy sikeres kereskedő, más néven trader váljon az emberből,
több éves tapasztalatra van szükség. Ne várja
azt senki ettől a piactól, hogy 100 ezer forinttal pár nap alatt milliókat keres. Bár elképzelhető, hogy a devizapiacon egy kereskedésből
„megfogja az Isten lábát”, de a következő kereskedésének a nyeresége meg se fogja közelíteni az elsőt. Remélem, most mindenki feltette
magában a kérdést, hogy „miért nem?” Erre a
következő a magyarázat: nem született senki se
tradernek! És ha valaki folyton nyer, az hazudik!
Nincs olyan kereskedő a világon, aki csak nyereséges üzleteket nyit éveken keresztül.
De térjünk vissza az alapkérdésünkhöz: miért is akarunk kereskedni? Aki nem akar pénzt
szerezni, csak hobbyból és időtöltésből akar kereskedni, az itt tegye le ezt a cikket, bármelyik
cégnél nyisson azonnal számlát, nyomkodja az
eladás és vétel gombokat. Aki viszont tényleg
pénzt akar keresni, az olvasson tovább. A célunk: Pénzt akarunk keresni a devizapiacon!

II. BRÓKERCÉG KIVÁLASZTÁSA
Ahhoz, hogy megjelenjünk a piacon, egy közvetítőre van szükségünk, más néven brókercégre. Ennek a cégnek a feladata, hogy fogadja a
kereskedési szándékunkat, azt kijuttassa a piacra és teljesítse. Napjainkban a „bróker” egy
negatív fogalom. Ez azonban nem az emberek
hibája, hanem a sok kókler bróker hibája, és
az, hogy manapság, főleg a biztosítás területén
mindenkit brókernek hívnak. Az ezredforduló
előtt az egész kereskedési megbízás telefonon
zajlott. Az ügyfél felhívta a brókercégét, megadta az adatait és az ügylet paramétereit. A
bróker teljesítette a megbízást egy meghatározott díj ellenében. Manapság ez egy kicsit másECONOMICA 2011/12

képpen működik. Az informatika fejlődésének
köszönhetően a tőzsde és a devizapiac hatalmas fejlődésen ment át. Napjainkban minden
interneten működik, szinte nincs olyan internetes oldal, ahol ne találkoznánk brókercégek
reklámjaival. Ne dőljünk be a reklámoknak.
Teljesen mindegy, hogy mi van a reklámon, ne
az alapján ítéljük meg a céget. Elsőként tisztában lennünk azzal, hogy milyen brókercégek
vannak?
Market Maker
Az első: a Market Maker. Ennek a cégtípusnak
a fő jellemzője, hogy az ajánlatunkkal úgymond
házon belül kereskedik le (Dealing Desk). Vagyis
a pozíciónk nem jut ki ténylegesen a bankközi
devizapiacra. Mi ennek a veszélye? Az, hogy a
piac, más néven a bankközi devizapiac, „nem
látja” az ajánlatunkat és nincs mögötte fedezet.
Sarkosítva: a devizapiac úgy néz ki, hogy a vevő
elhatározza hogy venni akar. Ezt közli a brókercégével, a brókercége „elviszi” a szándékot a
piacra (bankközi devizapiacra) és ott összepárosítják a megfelelő eladónak az eladási szándékával. Így a vevő és az eladó között megtörténik a kereskedés. Tényleges fedezet tehát van.
Egy Market Maker-nél azonban ez a körforgás
hiányzik. Ugyanis az eladó személyiségét a brókercég veszi fel, tehát a vételi szándékunk nem
jut el a piacra, hanem a brókercégünkkel kereskedünk. Vagyis tényleges fedezet nincs, mivel
nincs a másik oldalon eladó. Így lényegében, ha
mindenki nyerne a Market Maker cégnél, akkor
a cég becsődölne, nem tudná kifizetni a profitokat a nyerő kereskedőknek. Minthogy a devizapiacon kevesen nyernek, erre kicsi az esély.
ECN
A másik cégtípus az ECN. Itt a megbízások úgy
működnek, mint akár a zöldségpiacon: van
vevő, eladó, piac. Vagyis minden megbízásnak
van tényleges fedezete, nem a brókercég ellen
játszunk (No Dealing Desk). De mivel a világon
semmi nem tökéletes, az ECN-nek is van hibája. Ha az ECN brókercégünk kevés nemzetközi
bankkal van leszerződve, akkor a megbízásaink
lassúak. Nézzünk meg egy példát! A megbízá175
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sunkat beadjuk a brókercégünknek, majd az
továbbítja a piacra. Ha csak két bankkal van
szerződve, elküldi az első bankhoz a megbízást,
de az visszadobja, mert ott sok a megrendelés,
vagy nincs megfelelő eladó, akkor a megbízás
„elmegy” a második bankhoz, de ott csak 5
perccel később tudják teljesíteni. Ez idő alatt
azonban elképzelhető, hogy a piac akkorát változott, hogy már nem venni, hanem eladni kellene, így veszteségünk lesz. Tehát a két brókercég közötti óriási különbség: a Market Maker
cégnél a brókercég ellen játszunk, míg az ECN
cégnél a megbízásaink kijutnak a piacra.
Spread
További különbségek, a díjak. Még egy tőzsdei brókercégnél százalékban adják meg a díj
mértékét, addig a devizapiacon úgynevezett
spread-ben. Általában EUR/USD devizapárnál
1-2 pip a spread. Ahhoz hogy ezt megértsük,
kell némi háttér információ. Az EUR/USD árfolyama 2011. július 25-én 1,4390. Ha az árfolyam 1,4391 lesz, akkor 0,0001-et változott,
vagyis 1 pipet. Négytizedes jegyű devizáknál 1
pip értéke 0,0001 értékű az árfolyamra vetítve,
míg a kéttizedes jegyű devizánál 1 pip értéke
0,01 érték az árfolyamra vetítve.
Ha a brókercégünknél az EUR/USD spread
értéke 1 pip, akkor az azt jelenti, hogy ha
az árfolyam 1,4390, akkor a vételi pozíciónk
1,4391-en fog teljesülni. A számlánkon pedig
-1 pip veszteségben vagyunk. Ez az érték a brókercégünknek a nyeresége. A pozíciót záráskor
azonban az aktuális árfolyamon zárják. Ezt úgy
kell elképzelni, mint egy pénzváltónál. Mindig
két árat látunk. Jelen esetben az EUR/USD eladási ára 1,4390, vételi 1,4391. Jól látható az
1 pip-es spread. Ha vennénk, akkor 1,4391-en
teljesülne a megbízás és 1,4390-en zárnák, ha
úgy döntetnénk hogy bezárjuk a nyitott pozíciónkat. Ha pedig úgy döntünk, hogy eladunk,
akkor 1,4390-en teljesül az eladás, és ha rögtön
zárnánk, akkor 1,4391-en teljesülne. Tehát ah176

hoz, hogy a számlánk 0-hoz érkezzen minimum
egy pipet el kell érni pluszba. A további pipek
már mind többletként jelentkeznek. Ahhoz,
hogy megértsük a spread lényegét, szükség volt
erre a háttérinformációra.
Ha visszaemlékezünk, akkor a Market Maker
és az ECN cégeknél más-más a spread. Míg egy
Market Maker-nél EUR/USD esetén 1-2 pip,
addig egy ECN-nél általában 0,5 pip, azonban
az ECN-nél még van jutalék, amit százalékban
szoktak megadni, ami kötésenként 0,004%.
Azok a brókercégek, amelyek ezektől az értékektől jóval eltérnek, valószínű kókler brókercégek, azokat jobb elkerülni.
Brókercég kiválasztásának további szempontjai
Egy Market Maker cégnél már akár 20 USD-tól
lehet számlát nyitni, még egy ECN-nél legalább
1.000 USD-re van szükség. Ezek a fő szempontok egy brókercég kiválasztásánál. A brókercég
kiválasztásakor tehát három fő szempontunk
van: az első hogy Market Maker, vagy ECN, a
második a spread értéke, a harmadik pedig,
hogy milyen összeggel lehet számlát nyitni. További szempontok lehetnek még, hogy melyik
országban van bejegyezve. Ha úgynevezett oﬀshore országban, azt nagyon gyorsan kerüljük
el. Persze kecsegtető, hogy nem kell adózni, de
megvan az árnyoldala. Ha a brókercég megszűnik és „lelép” a befektetett tőkénkkel, akkor mehetünk bárhova reklamálni, soha nem
kapjuk vissza a pénzünket. További kritériumok
lehethetnek még: kereskedhető termékek (nemesfémek, indexek), a betét elhelyezésének
módja, van-e magyarországi kirendeltsége,
vagy milyen nyelven beszélnek, és mi a kereskedési platform.
A brókercégek bevezetésénél említettem,
hogy napjainkban, minden interneten keresztül
zajlik. Ezért a megbízásainkat nem telefonon, hanem úgynevezett kereskedési platformokon hajtjuk végre. Ezek speciális programok, amelyeken
másodperces pontossággal láthatjuk az árfolyaECONOMICA 2011/12
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mokat. Ezek a programok teljesen ingyenesek,
mindegyik forexes brókercégnél. Véleményem
szerint az egyik legjobb kereskedési platform a
MetaTrader4. Előnye, hogy könnyű kezelhetőségi felülete van, egyénileg szerkeszthető, magyar
nyelvezeten is használható, kereskedő robotokat lehet rajta használni, sok beépített indikátort
tartalmaz és egyénileg is írható.

III. MONEY MANAGEMENT
Már elhatároztuk, hogy pénzt akarunk szerezni
a devizapiacon és kiválasztottuk a brókercégünket. Itt az idő kereskedni! Kezdjünk el pénzt
csinálni! Na de hogyan? Egy mondattal mindig
tisztában kell lennünk, mely André Kostolany
magyar származású amerikai spekuláns mondott: „4, a tőzsdén sohasem 2+2, hanem 5-1.
Csak kötélidegekre van szükség a mínusz 1-et
elviselni” Mielőtt megnyitunk egy pozíciót, tisztában kell lennünk a legfontosabb dologgal, a
Money Managementtel, más néven a pénzkezeléssel. Ez több szintből áll, mely az első a Risk
Reward Ratio vagyis a kockázat-nyereség ráta.
Risk Reward Ratio
Akár az első kereskedésnél milliomosok lehetünk. Bár erre igen kicsi az esély. Hosszú távon vizsgálódva arra lehet következtetni, hogy
a nyereséges és a veszteséges kereskedések
mennyisége megegyezik, vagyis 50-50%. Miért
fontos ez? Ne is nézzük a devizapiacot, mert az
csak összezavar. Inkább egy egyszerű példán
lehet megérteni. Tételezzük fel, hogy egy nagy
ingatlanberuházók vagyunk. Egyszer csak kapunk egy kitűnő jó ajánlatot: 10 millió forintért
vehetünk egy ingatlant, amit egy hónap múlva
13 millióért el lehet adni. De az is lehetséges,
hogy az ingatlan árak esni fognak és csak 7 milliót fog majd a telkünk vagy lakásunk. Tegyük
fel, hogy belevágunk az üzletbe. Szerencsére jól
alakul a piaci várakozásunk és eladjuk az ingatlant 13 millióért. Azután később egy ugyanilyen
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üzletbe vágunk. Ezúttal azonban fordul piac és
csak 7 millióért tudjuk eladni az ingatlant. Vagyis nyertünk 3 milliót és vesztettünk 3 milliót.
Így a kiinduló pénzünknél a 10 millió forintnál
maradtunk.
A devizapiac nyelvezetére lefordítva a Risk
Reward Ratio (R/R) értéke 1. Vagyis 3 milliót
kockáztatunk 3 millió nyereség reményében,
vagyis 3/3=1. Mivel a devizapiacon hosszútávon
a nyerő-vesztő tradek aránya 50-50% lesz, ezért
ha az R/R értéke 1, akkor a jövőben megkapjuk a kiinduló tőkénket, vagyis nem csináltunk
semmit, csak elpazaroltuk az időnket. Azonban
ha egy olyan ajánlatot kapunk, hogy 10 millió
Ft-ért lehet venni ingatlant és 16 millió Ft-ért
eladni, vagy legrosszabb esetben 7 millió Ft-ért
megszabadulni, akkor ez máris jobban hangzik.
Három- milliót kockáztatni hat millió reményében. Itt az R/R értéke 2. Nézzük meg, ha 4 ingatlannal kereskedünk. Az első esetben 16 millió
Ft-ért sikerül eladni, a következőt 7 millió Ftért, aztán újra 16 millió Ft-ért és a negyediket
7 millió Ft-ért. Négy ingatlannal kereskedtünk,
12 millió forintot nyertünk két ingatlanon és 6
milliót veszítettünk a másik kettőn. Vagyis hoszszútávon 6 milliós profitra tehettünk szert. Látható, hogy minél nagyobb az R/R értéke, annál
nagyobb profit érhető el hosszabb távon. Így ha
a Risk Reward Ratio értéke 2, akkor két rossz
üzlet értékét nullázhatja egy jó üzlet. Azonban
ha az R/R értéke kisebb mint 1, akkor hosszú
távon biztos, hogy veszteséges lesz az ingatlanüzletünk, a devizaszámlánk és akármi más,
amibe csak belefogunk. Hiszen ha belevágunk
egy olyan üzletbe, amelyben többet vagyunk
hajlandóak veszíteni, mint nyerni, akkor ez a
leghalálosabb vétek, amit csak el lehet követni
a pénztárcánk ellen.
Tőkeáttétel
Azt hiszi az ember, hogyha jó brókercége van,
akkor nem érheti baj. Amikor viszont bekövetkezik, akkor, rájön hogy tévedett. Ez pedig
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a volatilitás, más szóval a változékonyság. Első
ránézésre az EUR/USD árfolyama 1,4390 és
1,4391-re változott. Egy kezdő azt mondhatná,
hogy ez 0,007% változás. Azonban itt jön a képbe a leverage, más néven a tőkeáttétel. Ebben
az esetben egy pip változás 0,007%. Vagyis a
tőkeáttétel értéke 1:1.
Azonban a devizapiacon 50, 100, 200, 500as tőkeáttétel is lehet. Ha egy kereskedő 100-as
tőkeáttétellel kereskedik, akkor ez azt jelenti,
hogy a tényleges befektetendő értéknek csak a
század részét kell befizetnie. A könnyebb megértés érdekében mindig a részvénypiacot szoktam felhozni példaként. Tételezzük fel, hogy
vásárolni akarunk XYZ részvényt 1 millió Ft-ért.
Az árfolyam 2000 Ft, vagyis 500 darabot tudunk
venni. A tőkeáttétel 1:1. Az árfolyam felmegy
2010-re, ami 0,5%-ot jelent. Vagyis 5000 Ft-ot
nyertünk az üzleten. Azonban, ha a tőkeáttételünk 1:100, akkor nincs szükség az 1 millió Ft-ra,
hanem elég a század része, vagyis az egy százaléka, ami 10.000 Ft. A számlánkon pedig még
maradt 990.000 Ft.
Tegyük fel, hogy az árfolyam ugyanúgy
alakul és 2010-es árfolyamnál zárjuk. Vagyis
részvényenként 10 Ft-ot nyertünk, de nekünk 500 darab volt. Tehát szintén 5000 Ft-ot
nyertünk, mint az előző üzleten. Mi a különbség? Még az első üzlethez 1 millió Ft-ra volt
szükség, addig a második üzlethez elég volt
10.000 Ft. Ezért levonható az, ha 1:1 tőkeáttételnél 0,5% érhető el, addig egy 1:100 tőkeáttétellel 50%. Visszatérve a devizapiacra,
EUR/USD devizapár esetén egy pip változás
1:1 tőkeáttételnél 0,007%. Így ha a kereskedő 1:100 leverage-t használ, akkor egy pip
változás 0,7%-nak felel meg. Itt jön a képbe
a volatilitás. EUR/USD devizapár esetén átlagos mozgása 100 pip. Ez azt jelenti, hogyha
egy trader 1:200-es tőkeáttételel kereskedik, akkor egy pip elmozdulás 1,4%-ot jelent,
vagyis egy nap alatt 70 pip mozgás mellett
megduplázhatja a befektetett tőkéjét, vagy
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ellenkező esetben el is veszítheti. Pontosan
ezért veszélyes a devizapiac, a nem megfelelő tőkeáttétel megválasztása miatt, amiben
nagy szerepe van a mennyiségnek is.
Mennyiség
Kereskedhet valaki 500-as leverage-el is, de
akkor csökkenteni kell a mennyiséget. A devizapiacon a mennyiségeket lotokban mérjük. 1
lot 100.000 egységet jelent. (A MetaTrader4
programban is csak elég a lot mennyiséget
beírni, például 3,4 lot.) Nézzünk erre egy
konkrét példát. Tételezzük fel, hogy 1000
USD van a számlánkon. EUR/USD-vel szeretnénk kereskedni, amelynek az árfolyama
1,4390. A lot mérete 0,1. Ez azt jelenti, hogy
10.000 egységet kell vásárolnunk 1,4390-es
árfolyamon. Vagyis ez 14.390 USD-ba kerül;
500-as tőkeáttétel esetén csak 28 USD-ba.
Ha az árfolyam 1 pipet emelkedne, akkor tőkeáttétel nélkül az összeg 14.391 USD lenne,
ezért minden egyes pip változás 1 USD-ba
kerül. Mivel nekünk 1000 USD-unk van, ezért
minden egyes pip változás 0,1%-ot ér. Ha 70
pipet mozdul a piac, akkor a ténylegesen befektetett tőkére, vagyis az 1000 USD-ra 7%os változás a hatás. Az előző példában, ahol
rosszul volt beállítva a mennyiség, ott 70
pipnél már megduplázta vagy elveszíthette
a kereskedő a pénzét, még ennél csak 7%-ot
nyerhet, vagy bukhat, bár hozzá kell tenni,
hogy napi szinten. Fontos megemlíteni, hogy
egy nyitott kereskedés értékének vesztesége
ne haladja meg a tényleges tőke 2%-át. Ellenkező esetben agresszív kereskedést folytatunk, amely komoly rizikóval jár egy volatilis
devizapárnál. Ezért fontos, hogy megfelelő
devizapárt válasszunk. Magas tőkeáttétellel és nagy mennyiséggel csak lassan mozgó devizapárral kereskedjünk, mint például
USD/JPY. A GBP/USD devizapárnál érdemes
alacsony mennyiséggel kereskedni, ugyanis
napi szinten 2-300 pip teljesen normális.
ECONOMICA 2011/12
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IV. KERESKEDÉSI IDŐ
Most már megvan a kereskedési mennyiség,
már csak el kell kezdeni kereskedni. Na de mikor? A tőzsdével ellenkezőleg itt a kereskedés
napi 24 órából áll. Közép-európai idő szerint
vasárnap 23:00 órától péntek 23:00-ig tart folyamatosan. A legforgalmasabb devizapárok:
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF. Ezeket nevezzük major pároknak, melyek az egész
devizakereskedésnek a 60%-át adja. Érdemes
ezekkel kereskedni az alacsony spread és a
nagy likviditás miatt.

V. BEFEKTETŐI STÍLUS
Mielőtt elkezdünk kereskedni, el kell döntenünk a kereskedési stílusunkat, amely három
részre bontható: a skalper, a trendkövető, és
a carry trader. A skalper technikának jellegzetessége, hogy nagyobb időintervallumba nézi a
diagrammot. A lényege, hogy ha egy új csúcsot
ér el az árfolyam, majd azt követően csökken,
majd újra elkezd nőni és eléri a csúcs szintet,
akkor vételi pozíciót nyitnak kevés pip reményében. Úgymond a piacból lefejez egy kis darabot, innen is ered a nevük. Ennél a kereskedési technikánál érdemes alacsony spreaddel
rendelkező devizapárokkal kereskedni.
A másik stílus a trendkövető. Itt lényegében
megpróbáljuk úgymond meglovagolni a trend
irányát. Ezt a kereskedési stratégiát szinte bármely időintervallumban lehet alkalmazni. A kereskedők nagy többsége ezt a stílust követi. És
végül az utolsó a Carry trader. Ők azok, akik az
egzotikus devizapárokba fektetnek be. Céljuk a
swapból való profitszerzés, más néven rollover.
Legkedveltebb devizapárjaik azok, melyekben
szerepel a török líra (TRY). Minden egyes devizanemnek van betéti és hitel kamata. A kettő
különbözetéből számítják a swap értéket. Egy
konkrét példában az EUR betéti kamata 3,9%,
hitelkamata 4,2%. USD betéti kamata 4,925%,
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hitelkamata 5,475%. Egy EUR/USD long (más
néven vételi) pozíció esetén az EUR-ért betéti
kamatot kapunk, az USD-ért pedig hitelkamatot kell fizetnünk. Mivel a hitelkamat nagyobb,
mint a betéti kamat, ezért ez -1,757% értékű
éves szinten. A kamatot a tőkeáttételes számlára számolják, tehát ha 100-szoros tőkeáttétellel kereskedünk, akkor éves szinten (365 nap a
hétvégéket is beleszámítva) -175,7%-ot kellene
fizetnünk azért, mert long pozícióban tartottuk
egy évig az EUR/USD devizapárunkat. Azonban
fordított a helyzet egy short (eladás) esetén.
Ilyenkor az USD betéti kamata lesz a bevételünk
és az EUR hitelkamata a kiadásunk. Mivel az
USD betéti kamat nagyobb, ezért az értékünk
is pozitív lesz, 0,725% éves szinten, ami 100szoros tőkeáttétel mellett 72,5% éves szinten.
Long pozíciót kell nyitni, ahol a magasabb kamatozású deviza az első helyen helyezkedik el
(bázis deviza), és short pozíciót, ha a magasabb
kamatozású deviza a második helyen áll (jegyzett deviza). Egy carry tradernek olyan brókercéget kell választani, ahol minél több az egzotikus deviza, és minél nagyobb a kamat eltérése
a két devizanem között. Ha ezeket a tanácsokat mind megfogadjuk és betartjuk a Money
Management szabályait, akkor kezdhetünk el
kereskedni. Érdemes egy-két hétig demo számlán kereskedni, hogy biztosan betartjuk-e a
szabályainkat, amiket felállítottunk. Sok trader
barátunk ezeket a lépéseket felejti el, és aztán
csodálkoznak, ha egy hónap alatt elveszítik a
befektetett tőkéjüket.

VI. SEGÍTŐ ESZKÖZÖK
Ha csak a fent említett szabályokat betartjuk,
akkor máris sikeres kereskedők lehetünk. De ha
nem vagyunk benne biztosak abban, hogy mikor
nyissunk vételi, vagy eladási pozíciót, akkor érdemes segítségül hívni különböző eszközöket. Ezek
lehetnek különböző árfolyamalakzatok, trendcsatornák, fibonacci alakzatok (Retracement, Time
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Zones, Fan, Arcs, Expansion), és indikátorok. Az
árfolyamalakzatokat kissé nehéz észrevenni, és
türelem kell hozzá míg megjelennek, különösen akkor, ha nagyobb időintervallumban van a
diagrammunk (chartunk). A trendcsatornákat
viszonylag egyszerű behúzni, ezeket főleg perces
bontású chartban lehet jól alkalmazni. A fibonacci
alakzatokat szintén saját magunknak kell behúzni a diagrammba, amely sok nehézséget okoz a
legtöbb tradernek. Ezért véleményem szerint egy
kezdő tradernek nem is kellene foglalkoznia vele.
Egyszerűbb számára, ha indikátorokat alkalmaz.
Ezeknek az előnyük, hogy egy előre meghatározott matematikai számítás alapján grafikai képet
adnak, melyet mindenki képes felismerni. Az öszszes indikátornak az értéke átállítható nagyobb,
kisebb időegységekre is. Minél nagyobb az indikátor értékének nagysága, annál megbízhatóbb.

VII. BIZTONSÁG
Érdemes perces, vagy ötperces chartot használni.
Sokan mondják azt, hogy a legjobb az órás chart. Ezt
elismerem, hogy kevés téves információt kapunk
ilyen felbontásban, azonban gyakran jönnek olyankor a jó vételi, eladási jelek, amikor éppen nem vagyunk a gép közelében, például hajnali 3-kor. Véleményem szerint perces bontásban R/R=3 értékkel
sikeres kereskedéseket lehet végrehajtani. Amikor
perces bontásban vagyunk, akkor érdemes reggel
8-tól már kereskedni egészen délután 17 óráig.
14:30-kor óvatosan kell pozíciót nyitni, ugyanis
ilyenkor nagy a piacnak a volatilitása, mert ebben
az időben jönnek a nagy amerikai makrogazdasági

adatok. Minden kereskedés előtt érdemes gazdasági naptárakat nézni, hogy ne érjen bennünket
hirtelen meglepetés. A www.dailyfx.com/calendar
egy megbízható és pontos oldal.

ÖSSZEGZÉS
Bárkiből lehet sikeres kereskedő, csak lépésről lépésre kell haladni, amit a cikk tartalmaz.
Ezek nem egy elérhetetlen szempontok, és
nem szabad megijedni attól, hogy a világ legnagyobb volumenű piacára lépünk. Ha valaki jobban
érdeklődik a devizapiac iránt, akkor feltűnt neki,
hogy nem tettem említést a take profitról és a
stop lossról. Azonban burkoltan igen. Véleményem szerint, ha valaki tényleg igazán betartja a
saját maga által meghatározott R/R értéket, amiről tudjuk hogy nagyobbnak kell lennie 1-nél, akkor abban benne van a take profit, és a stop loss.
Igenis üljünk ott a gép előtt, és ne várjuk azt, hogy
a beállított szinteken lezáródik a pozíciónk, mert
egy piaci rés következtében azon a szinten nem
lehet teljesíteni a megbízást, ha beleesik a résbe.
Bízom abban, hogy ezeket a szabályokat mindig
be fogják tartani a kereskedők, és akkor nem csak
13%-uk lesz nyereséges, hanem javul ez az arány.
Ne feledjük, mindig lesznek váratlan események, amelyekre nem lehet felkészülni, de szigorú szabályok mellett nem vagyunk kiszolgáltatottak. Senkinek nem kötelező a devizapiacon
kereskednie, de ha belevág, akkor azt próbálja
meg a lehetőségei képest a legjobban csinálni.
A döntés csak rajtunk múlik! Sikeres kereskedést mindenkinek!
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Patkós Nikolett

Az éjszakai áruszállítás: élhetőbb nappali környezet
Szemelvények Szolnok város city-logisztikai problémáiról
Patkós, Nikolett: Delivering Goods by Night – More Liveable Days
I have written my thesis on a theme, which plays a more and more significant part in the cutthroat economic competition in these days. Today all the developed and developing cities such
as Szolnok have these diﬃculties.
The purpose of my thesis is to describe the city-logistic diﬃculties in Szolnok and to reveal the
possible solutions. There are plenty of solutions but considering the conditions of Szolnok only
few of them can be adopted in this city.
Key words: city-logistics, hypermarket, small shops, solutions, cooperation.
Áttekintés. Tudományos Diákköri dolgozatomat egy olyan témában írtam meg, amely a mai
egyre élesebbé váló gazdasági versenyhelyzetben mind nagyobb szerephez jut. Ma már
minden fejlett és fejlődő nagyvárosnak, jelen
esetben Szolnoknak is égető problémájáról lesz
szó. Célom a város city-logisztikai problémáinak
bemutatása, valamint a lehetséges megoldások feltárása volt. Megoldásokból nincs hiány,
de Szolnok adottságait tekintve ezek közül a
megoldások közül csak kevés alkalmazható a
város számára.
Úgy gondolom, hogy nagyon aktuális ez a
téma, hiszen a motorizáltság robbanásszerű
növekedést mutat, amely nagyban befolyásolja
a városi infrastruktúra leterheltségét, a torlódások, forgalmi dugók kialakulását. A mobilitás
mind az árucsere, mind a személyek körében
átlagon felül növekszik.
Kutatásomat primer és szekunder módszerrel
végeztem. Ezek közül kiemelném a primer kutatást, amely során mélyinterjút készítettem a Szolnoki Logisztikai és Szolgáltató Központ ügyvezető
igazgatójával, Simon Istvánnal. Szekunder információkat szakkönyvekből és szakfolyóiratokból,
valamint internetes forrásokból szereztem.
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CITY – LOGISZTIKA
A technika fejlődésének előrehaladtával a logisztika módszerei és alkalmazási területei is
egyre bővültek, az 1970-es években a kereskedelemben és a számítógépiparban terjedt el,
a ’80-as években pedig már egy újabb terület
kezdett kibontakozni, az inverz logisztika. Az
1990-es évek második felétől pedig már a település-, városi- (city-) logisztika és a közlekedéslogisztika feladatait is próbálták összehangolni
az eddigi alkalmazási területekkel, adaptálni a
más rendszerekben már bevált módszereket,
illetve újakat kifejleszteni.
A city-logisztikát gyakran összekeverik a városi logisztikával, holott a két fogalom nem
ugyanaz.
„A city-logisztika a logisztika azon területe,
amely a gazdasági-társadalmi életben is megjelenik. A városi logisztika –leegyszerűsítve –a
logisztikai szemlélet alkalmazása a városi közlekedésben.” (PREZENSZKI József: Logisztika II.,
2000).
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„A városi logisztika a city-logisztika kibővített
fogalma, a belvárosi áruellátáson kívül magába
foglalja a személyszállítással kapcsolatos logisztikai feladatokat is, illetve hatálya túlmutat
a városközponton, kiterjed egészen a városon
kívüli agglomerációs területekre is.” (VERES L.:
Logisztikai Évkönyv, 2001).
Ha röviden szeretnénk összefoglalni, akkor
azt mondhatjuk, hogy a city – logisztika minden olyan problémát próbál összegyűjteni
és megoldani, amelyek a városi áruszállítás,
személyszállítás és a városi közlekedés során
adódhatnak.
„A city-logisztika célja az áruk és a személyek
mozgásba való olyan jellegű tudatos beavatkozás, hogy az minél kevésbé terhelje a város
zsúfoltságát és minél kisebb mértékben okozzon környezeti ártalmakat.” (PREZENSZKI József:
Logisztika II., 2007)

A CITY – LOGISZTIKAI
RENDSZER POTENCIÁLIS PARTNEREI
Az első csoportot alkotó, kis alapterületű üzletekkel rendelkező, gyakran egyéni vállalkozásként működő boltok tulajdonosaira általában
jellemző, hogy a hipermarketekkel és az áruházakkal folytatott agresszív verseny miatt üzleteiket csak a „megélhetésért” tartják fenn. Árufeltöltésük rendszertelen, egy-egy szállítás során kevés mennyiségű árura van szükségük. Ezt
kisteher-gépjárművekkel, vagy akár személyautókkal oldják meg. Így egyrészt nem igénylik
a rendszerben való részvételt, másrészt pedig
anyagi hátterük sincs az esetleges beruházások
megvalósítására.
A második csoportba tartoznak az üzletláncok tagjai, nagyobb üzlettérrel és kisebb helyi
raktárral rendelkező boltok.
Végül a harmadik csoportba sorolandók
a városba betelepült hipermarketek, multinacionális vállalatok, amelyeket lényegében nem kell figyelembe venni a citylogisztikai rendszer kapcsán, ugyanis nem
résztvevői a belvárosi áruterítésnek, illetve
logisztikai feladataikat teljes mértékben
önállóan látják el.
182

A méret szerinti csoportosítás mellett más befolyásoló tényezőket is figyelembe kell venni
az eladóhelyek vizsgálata során. Bizonyos kultúraközi különbségek is szerepet játszhatnak
abban, hogy ki mennyire hajlandó együttműködni. Szolnok városában, az utóbbi években
megnövekedett a kínai üzletek száma. Ezeket
úgy alakították ki, hogy minimális mértékben
kelljen igénybe venni külső logisztikai szolgáltatásokat. A raktározási és áruértékesítési funkciókat is az eladóterek töltik be, áruszállítás terén
pedig minden lehetőséget megragadnak (akár
a kerékpáros áruszállítást is).
A magyar üzlettulajdonosok habitusára általában az jellemző, hogy ha van lehetőség,
inkább önállóan próbálják logisztikai feladataikat ellátni. Így történik ez akkor is, ha hosszú
távon nem előnyös az adott döntés. Az egyes
folyamatok csak akkor kerülnek kiszervezésre,
ha a vezetők anyagi, vagy egyéb korlátokba
ütköznek. A nyugat-európai eredetű kereskedelmi létesítmények pedig általában magukkal
hozzák a hazájukban jól bevált, technológiailag
is fejlett logisztikai megoldásaikat, mint például
Lidl, Tesco, Cora.

ÁRUHÁZLÁNCOK ÉS
A LOGISZTIKAI KÖZPONT EGYÜTTMŰKÖDÉSE
A city – logisztikai rendszer kialakításának lehetséges résztvevőit megismerve, arra a következtetésre jutottam, hogy attól függetlenül,
hogy egy kisebb városban - mivel nem minden
szereplő kíván részt venni a rendszerben - nem
indokolt az integrált belvárosi logisztikai rendszer bevezetése, de a city-logisztika egyes elemei önállóan is felhasználhatók a hatékonyság
növelése érdekében.
Elsőként egy olyan együttműködési lehetőségre szeretnék rávilágítani, amelynek főbb
szereplői a szolnoki élelmiszer-kereskedelmi
láncok és a logisztikai központ.
A COOP – hálózat esetében, a növekvő árukereslet, és a hálózatba belépő tagok számának
folyamatos emelkedése miatt, a Szolnok külterületére épült regionális áruelosztó központnak a közeljövőben számolnia kell azzal, hogy
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kapacitásai szűkösnek bizonyulnak. Másik példaként említhető a CBA – üzletlánc, melynek
Alsónémediben (Szolnoktól 70 km – re) található a regionális áruelosztó központja.
A többi üzletlánc pedig nem is rendelkezik
regionális csomóponttal. Így a további hálózatbővítés esetén, minden láncnak érdemes lehet
egy város közeli regionális központ létesítése.
Ehhez nyújthat segítséget a Szolnoki Logisztikai
és Szolgáltató Központ, amely alkalmas lenne
regionális áruelosztó feladatokat teljesíteni.
Ha az üzletláncok vezetői hajlandóak az egyes
logisztikai folyamatok, vagy azok egy részének
kiszervezését fontolóra venni, jelentős mértékben csökkennének a beruházási költségeik, és
így az anyagi forrásaikat átcsoportosíthatnák
egyéb területeik fejlesztésére. A logisztikai folyamatokat a két vállalat közösen látná el, a logisztikai központ a területet, a támogatásokat
biztosítaná. Így már lenne igény arra is, hogy
a logisztikai központ területén a zárt raktárak
megépüljenek. Ez a megoldás nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy az érdeklődő kisebb
vállalkozások is belépjenek a koncepcióba. Ez
azonban csak egy felvetés, jelen helyzetben
ezen kiskereskedelmi vállalatok az áruterítést
másképpen oldják meg.

ÉJSZAKAI ÁRUSZÁLLÍTÁS
Szolnok belvárosának éjjeli, közúti forgalma
nagyságrendekkel alacsonyabb, mint a nappali forgalom. Az éjszakai áruszállítási stratégia
megvalósítása ügyében a helyi önkormányzatnak nagy szerepet kellene vállalnia. Véleményem szerint két fázisra osztva érdemes
egy ilyen jellegű koncepciót bevezetni. Az első
lépés opcionális jellegű. Különböző támogatásokat, engedményeket, kedvező feltételeket
kell biztosítani azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, fuvarozó cégeknek, illetve az üzletláncok tagjainak, amelyek hajlandók lennének
a késő estétől hajnalig tartó időszakra tervezni
ECONOMICA 2011/12

áruszállításukat, árurakodásukat. Kedvező feltételek közé tartozhatnak a viszonylag csendes
gépjárművek beszerzésére kiírt pályázatok, támogatások, vagy egyéb anyagi jellegű kedvezmények (pl.: adócsökkentés, ha ez lehetséges
lépés).
Amennyiben a rendszer kialakul, és hatékonyan működik, a stratégia második fázisa
következik, amelyben már minden belvárosi
üzlet, szállítmányozó cég számára kötelezővé
válna az áruszállítás korlátozása. Ezt a lépést
a jövőben, – nagyobb, nyugat-európai városok példáját tekintve – az egyre növekvő
nappali forgalom problémája is szükségszerűvé tenné. A második fázishoz az önkormányzatnak egyértelmű, jogilag is helytálló
szabályokat kell hoznia a szállítások idejének
megszabásáról. Emellett az érintett útvonalakat pontosan meg kell határoznia, KRESZ
jelzőtáblák kihelyezésével, speciális térképek
kiadásával. A szabályok betartatása a helyi
hatóságok feladata, különös tekintettel a zajkorlátozásokra.
Ahhoz, hogy az éjjeli áruterítés Szolnok városában is megvalósulhasson, az üzleteknek
megfelelő be- és kirakodóhellyel kell rendelkezniük. A jelenlegi áruterítési rendszerben is
jelen van ez a módszer, miszerint az egyes üzletek éjszaka töltik fel készleteiket, valamint a
göngyöleget és a visszáru elszállítását is ebben
az időszakban oldják meg.
Az éjjeli áruterítés bevezetése következtében Szolnok nappali, belvárosi teherautó-forgalma jelentős mértékben csökken, az utak
túlterheltsége is mérséklődik, aminek következménye az alacsonyabb CO2-kibocsátás.
A személyi költségek (biztonsági őr, sofőr)
megemelkedésének mértéke elenyésző a
megtakarított szállítási költségek mellett.
Azonban bizonytalanabbá válik az áruátvétel
folyamata, az áru biztonsága veszélybe kerülhet, illetve a KRESZ szabálysértések száma is
megnövekedhet.
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ÖSSZEGZÉS
Összefoglalva saját kutatásaimat, arra a következtetésre jutottam, hogy a city-logisztika mint
tudományterület, nem csak a fejlett, nyugati
nagyvárosok problémáit hivatott megoldani.
Általánosságban levonható az a következtetés, hogy a nemzetközi szerepet játszó világvárosok, fővárosok nagyságrendekkel több anyagi
és szellemi forrást tudnak biztosítani belvárosuk fejlesztéséhez, mint a kisebb települések.
Azonban a nagyobb lélekszám miatt a városközpont problémái (pl.: légszennyezés, torlódások, balesetek) is súlyosabbak, és egy komplex
rendszer bevezetése esetén lényegesen több
résztvevővel kell számolni, ami nagyobb költségekhez vezet.

Egy olyan, kisebb lakosságszámú, kevésbé
fejlett városnak, mint amilyen Szolnok, megvan
az az előnye, hogy a belvárosi forgalom növekedésével járó problémákra előre fel tud készülni,
épp a nagyvárosok példáján.
Ahhoz, hogy valamilyen módon, Szolnok
belvárosában elinduljanak a fejlesztések, kulcsszerepet kell vállalnia az önkormányzatnak. A
településfejlesztési kérdések esetében a city-logisztikai problémák megoldását legalább hasonló szinten kellene kezelni, mint a kulturális szempontokat, hiszen ez is hozzájárul ahhoz, hogy a
jövő generációja számára egy élhetőbb környezetet biztosítsunk. Továbbá nem elfelejtendő,
hogy a belvárosi forgalom csökkentésével óvni
lehet a történelmi városrészeket, illetve az újonnan megépült kulturális létesítményeket.

Irodalom
II.fejezet: A ZÖLD BUDAPEST:A közösségi közlekedés, a tisztaság, az egészséges környezet városa; http://www.
mszpbudapest.hu/_user/browser/File/programom/II%20fejezet/2_fejezet_HCS_Program_zold_Budapest.pdf
PREZENSZKI JÓZSEF: Logisztika II., Logisztikai fejlesztési központ, Budapest, 2007.
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Vízi Orsolya

Komissiózási problémák feltárása
egy nagykereskedelmi vállalatnál
Vízi, Orsolya: Warehousing Problems and their Possible Solution
I present a wholesale company’s logistics work in the theoretical part of my paper written for
The Scientific Circle of Students. I conducted a secondary research and I also studied the special
literature and special journals. I focused on the activity of the GlobalLog Ltd. I made several deep
interviews with the head of its warehouse, Orsolya Netye. My final objective was to reveal the
logistics problem arisen at this company and to show a workable solution for the management
by the adoption of which the company could formulate an eﬃcient working system.
Key words: picking, storage, logistics, registration.
Áttekintés. Tudományos diákköri dolgozatom
elméleti részében bemutatom a raktározás folyamatát, a raktározási technológát és a tárolási rendszereket. Mindezt szekunder kutatással
végeztem el, amelyhez a szakirodalmat és a
szakfolyóiratokat is igénybe vetttem. Munkám
elméleti részét, konkretizálva a GlobalLog Kft.
tevékenységére vetítettem ki, amelyet a vállalat raktárvezetője segítségével, Netye Orsolyával végzett többszörös mélyinterjúval, alapos
kutatással állítottam össze. Végső célom az
volt, hogy a vállalatnál felmerülő logisztikai
problémát feltárjam és arra megoldási alternatívát mutassak be a vezetőség számára, ami a
jelenlegi rendszernek egy lehetséges előnyösebb változata.

RAKTÁROZÁS FOGALMA
„A raktározás az egyik meghatározó logisztikai
tevékenység. Feladata az ellátási lánc különböző fázisai között fellépő áruáramlási ütemkülönbségek kiegyenlítése. Legfontosabb funkciója, hogy a tárolt készletekből a jelentkező
igények a logisztikai követelményrendszernek
megfelelően legyenek teljesíthetők.” (NÉMON
Zoltán, SEBESTYÉN László, VÖRÖSMARTY GyönECONOMICA 2011/12

gyi, 2006: 181. oldal). A raktározásnak kettős
feladata van: a tárolás és az ellátás. E két fázist
a raktártechnológia fogja össze egy egységgé.
Ahhoz, hogy egy raktár minimális hibalehetőséggel működjön, elengedhetetlen a munkafolyamatok megfelelő összehangolása. Arról nem
is beszélve, hogy a mai technológiai fejlettség
csúcsán sokkal gyorsabbá vált egy-egy feladat
teljesítésének átfutási ideje. A gépesítés segítségével kevesebb munkavállaló is el tudja
végezni ugyanazt a munkafázist, ráadásul rövidebb idő alatt.
Egy teljes logisztikai folyamat négy munkafázisból áll. A beszállításból, tárolásból,
komissiózásból és a kiszállításból. Beszállítás
során elhelyezik az árut a raktárban, meghatározott ideig ott tárolják. A komissiózás folyamatában összeállítják az egyes megrendelések szerinti áruválasztékot, végül elszállítják
a helyszínről a homogén, illetve a heterogén
árut. Ma már egyre modernebb rendszereket alkalmaznak ahhoz, hogy az árukészletet
nyomon lehessen követni. A nyilvántartás
vezethető kartonon vagy számítógépes rendszerben. A számítógépes adatvezetés sokkal
gyorsabb és kevesebb a hibázási lehetőség.
A hatékonyság és a siker érdekében termé185
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szetesen minden vállalat törekszik a minél
korszerűbb technológia bevezetésére és alkalmazására.

A GLOBALLOG LOGISZTIKAI,
INGATLANHASZNOSÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
A GlobalLog Kft. a Masped Zrt. leányvállalataként működik. Elsődleges céllal azért alapították, hogy létrehozza és üzemeltesse a logisztikai központot. Tevékenységét ingatlanhasznosítással kezdte, majd 2009. március 1-től
megkapta a raktár üzemeltetését. A GlobalLog
Kft. önállóan is végez vámkezeléstt, ami magába foglalja az export vámkezeléseket, illetve a
harmadik országokból érkező áruk szabadforgalomba helyezését. Igény szerint árutovábbítást is vállal T1 garanciával. Fő profilja azonban a raktározási tevékenység, amely kiterjed
a vámraktározáson kívül a normál raktározásra is. Partnerei között olyan nagyobb cégek is
találhatók, mint a Continental Gumigyár és
az Unilub Kft. (olaj, kenőanyag). A raktár egy
elkerített része jövedéki raktárként üzemel,
amelyet egy cigaretta forgalmazásával foglalkozó cég bérel (Imperial Tobacco).

PROBLÉMAFELVETÉS
Mint minden vállalatnál, a GlobalLog Kft. működése során is felmerülnek problémák, melyeket
lehetőség szerint meg kell szüntetni. Mivel a
cég pénzügyi keretei korlátozottak, ezért alaposan körbe kell járni az esetleges újítások bevezetésének előnyeit, hátrányait, anyagi vonzatát
és további fontos tényezőket. A vállalat működésében a legégetőbb probléma a komissiózás és a nyilvántartás területén mutatkozik. A
raktárvezető cég jelenleg statikus komissiózási
rendszert alkalmaz, amikor a dolgozó megy az
áruhoz. A munkásoknak ez nagyon sok idejét
emészti fel, ezért is kutattam új, hatékonyabb
lehetőségek után.
Az egyik ilyen a párhuzamos vagy kétlépcsős stratégia. Alapelve középpontjában az
áru áll, ami azt jelenti, hogy egy meghatározott időpontig beérkező megrendelések áru186

cikkeit tárolási területek szerint csoportosítják, majd ez alapján gyűjtési jegyzéket készítenek. Érthetőbben fogalmazva: minden dolgozó több partner által rendelt azonos árut
gyűjt össze. Ezzel elkerülhető a zsúfoltság,
a torlódás, rövidebbé válik a „beszerzőút”
és a teljesítmény is optimális lesz. Hátránya
viszont, hogy váratlan megrendeléseknek
nehéz eleget tenni és emellett sok szervezési
munkát igényel.
A háromlépcsős stratégia annyiban tér el
az előző változattól, hogy a már kiszállításra
kész megrendelést a - számítógépes rendszeren keresztüli utasításra - az állvány lábazatánál elhelyezett szállítógépre teszi, majd
ennek segítségével a kiszállító helyre viszi a
már korábban összeállított rendeléseket. A
rendelés-összeállítók itt is külön zónákban
dolgoznak, így a torlódás elenyésző hatású.
További előnyként említhető a térkihasználás, a gyorsaság javulása, a teljesítmény növekedése. Költség szempontjából drágább
ennek a rendszernek a kialakítása, mint az
előző, mivel egy teljes számítógépes hálózatot kellene kialakítani.
Ezen tételek mérlegelése mellett, interjúalanyom elmondása szerint a fentebb említett stratégiák közül a háromlépcsős rendszert valósítják meg, melynek bevezetése
jelenleg is folyik. A vállalat részt vett egy
Európai Uniós pályázaton, amit sikeresen
meg is nyert és ennek révén a megvalósítási
költségek 50%-át ebből fedezik. A vezetőség
szerint a jelenlegi rendszer hatékonysága
60%-os, míg a bevezetésre kerülő stratégiáé
várhatóan 95%-os lesz.
Mindemellett azonban továbbra is elengedhetetlen a vállalatnál dolgozó alkalmazottak lankadatlan figyelme. Hasznos lenne
egy-egy munkafolyamat után több vezetőnek
is ellenőrzést végeznie a felmerülő hibák minimálisra redukálása végett.
A komissiózási munkafolyamat eredményességét befolyásolja az alkalmazott nyilvántartási forma is. A vállalat kartonon és
számítógépes rendszeren is vezeti az adatokat. Egyszer a szállítólevélen feljegyzik a
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szükséges információkat, majd ezeket az adatokat később beviszik a számítógépes nyilvántartási rendszerbe is. Tehát ez nem csak
munka-, de időrabló is. Mint tudjuk, napjainkban sajnos egyre nagyobb szerepe van az
adminisztrációnak és ezért elkerülhetetlen,
hogy ezt a munkát a lehető legegyszerűbb és
leggyorsabb módon végezzék.
E célból nem ártana megfontolnia a vállalatnak az elektronikus adatgyűjtés bevezetését, amelynek előnye, hogy az adatokat
ott rögzítik, ahol azok keletkeznek. A fejlődő
technikának köszönhetően ennek a rendszernek a segítségével a komissiózás teljes folyamata a termékkiszedéstől a megrendelt helyre való kiszállításig online módon nyomon
követhető. Emellett a nyilvántartást, a be-és
kitárolási folyamatot (a napi forgású termékek esetében) sokkal hatékonyabbá tudná
tenni a termékcikkekre történő vonalkódos
rendszer bevezetése. Ez összeköttetésben
lenne a számítógépes szoftverrel, így az esetleges készletváltozásokat a kézi terminálon
keresztül közvetlenül be lehetne vinni a számítógépes nyilvántartási rendszerbe is.
E funkció ellátása mellett a kézi terminál
vonalkód leolvasó szerepét is betölti, ami
minden információt biztosít a termékről.
Ezzel a módszerrel sokkal könnyebbé válna
a készletek alakulásának nyomon követése,
sokkal rövidebb időn belül lehetne reagálni
az esetleges hiányosságokra, sokkal átláthatóbb rendszert lehetne működtetni mind a
raktárban, mind pedig a nyilvántartási adatkezelésben.
Kutatásom során rátaláltam egy, a vonalkódos nyilvántartási rendszernél is újabb fejlesztésre, amely mára már eléggé elterjedt,
leginkább a tengerentúlon. Ez az úgynevezett
RFID (Radio Frequency Identification) névre
hallgat, segítséget nyújt az automatikus azonosításhoz és adatközléshez, sőt még a szállítás során a helyzetjelzéshez is. Az apró címke
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rögzíthető vagy beépíthető az azonosítani
kívánt tárgyba, de akár élőlénybe is.
Személy szerint mindenképpen a vonalkódos rendszer kialakítását javaslom, mivel az
RFID-es megoldást inkább a GlobalLog-nál
nagyobb vállalat tudná teljes mértékben kihasználni.
Véleményemet a raktárvezető is osztja. Elmondása szerint sajnos jelenleg a raktár kihasználtsága gyenge, viszont a partnerek igényei
megkívánják a gyors és mielőbbi kiszolgálást. A
forgási sebességek magasak, illetve a GlobalLog
Kft. kiemelt partnere, az Unilub Kft. közel ötszörösére növeli a jövő évtől a forgalmát. Ehhez viszont egy teljes vonalkódos informatikai rendszert kellene a vállalatnak kiépítenie.

ÖSSZEGZÉS
Ahhoz, hogy a vállalat a jövőben még sikeresebben működhessen, elengedhetetlen a versenytársak és az általuk alkalmazott stratégiák ismerete, emellett folyamatosan lépést kell tartani a
világ, a technológia, és a technika fejlődésével.
Nem kell feltétlenül a legújabb és legdrágább
újításokat alkalmazni. Minden beruházás előtt
mérlegelni kell: ki tudják-e gazdaságosan használni, költsége megtérül-e a későbbiekben,
mennyivel tudnának általa nagyobb teljesítményt elérni, stb.
A fent említett problémák közül mindkettő az ügyfelek kiszolgálása során jelenik
meg, amely nagyon rizikós faktornak számít.
Mindig az ügyfél igényeit, kívánalmait kell
szem előtt tartani, mert a partnerek elégedettségétől függ a vállalat sikeressége. Ezért
szükséges időnként a működésbe újításokat
bevezetni, hogy minél pontosabban lehessen kiszolgálni az üzleti partnereket. A vállalat bízik abban, hogy a bevezetésre kerülő
új rendszer jóval hatékonyabb lesz, és remélhetőleg sokkal kevesebb hibával találják
szembe magukat.
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Tóth Éva

A zöldségfélék jelentősége
a táplálkozásban és az élelmezésben
Tóth, Éva: The significance of Vegetables in Nutrition
As a one-word summary, the topic of my paper is vegetables. I suppose this topic is up-to-date
from the point of view that nowadays the healthy way of living is becoming more and more
important. So in this way those who would like to follow this concept could find some help in
my paper so as to be able to start this lifestyle and they can get to know the basics. In one of
my surveys, I collected the opinions of the people living in my area, with the help of a statistical
webpage. Among many other questions I also asked them about the frequency and quality of
their vegetable consumption. My other piece of research was made by me in person, as I visited
three restaurants in Szolnok, and interviewed the managers of these restaurants.
Key words: vegetables, healthy lifestyle, vegetable consumption.
Áttekintés. Dolgozatom témája két szóban összefoglalható: a zöldségfélék hasznossága. Úgy gondolom, fontos lenne sokkal jobban ismernünk a
hasznos tulajdonságaikat, sokrétű felhasználásukat és a vendéglátásban betöltött szerepüket.
Időszerű téma, hiszen kezd elterjedni az egészségtudatosabb életmód, ennek pedig az alapvető pillére az egészséges táplálkozás. Igyekeztem
összefoglalni azokat az alapvető információkat,
amelyeket a zöldségekről és a kiegyensúlyozott
táplálkozásról ismernünk kell.
Ahhoz, hogy képet kapjak arról, hogy milyen
méreteket ölt a zöldségfogyasztás, kutatást
végeztem kvantitatív módszerrel, internetes
kérdőív segítségével ismerőseim körében. Kvalitatív módszerrel is vizsgálódtam, interjút készítettem három Szolnok belvárosában található étteremben, hogy felmérjem többek között a
zöldséges ételeiknek a kínálatát.

A ZÖLDSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSA
A zöldségek rendkívül sok változatban találhatóak meg. Mind fajtára, külső megjelenéECONOMICA 2011/12

sükre, illetve belső összetevőiket tekintve.
Fontos vitaminforrásaink, a szervezet sav-bázis
egyensúlyának fenntartásában nagy segítséget
nyújtanak. Könnyen lebontható szénhidrátokat
szolgáltatnak, íz- és zamatanyagaik pedig nemcsak örömet nyújtanak étkezéskor, hanem változatosságot is étrendünkben.
A zöldségeket a következő csoportokba osztjuk:
1. „Burgonyafélék (burgonya, paradicsom, zöldpaprika, tojásgyümölcs)
2. Káposztafélék (fejes káposzta, vöröskáposzta, kelkáposzta, karfiol, karalábé, bimbóskel)
3. Gyökgumósok (sárgarépa, petrezselyem, zeller, cékla, retek, torma)
4. Hüvelyesek (bab, borsó, lencse, szója)
5. Hagymafélék (vöröshagyma, fokhagyma,
póré, metélő, téli sarj)
6. Kabakosok (spárgatök, sütőtök, patisszon,
uborka)
7. Levélzöldségek (paraj, fejes saláta stb.)
8. Évelők (spárga, sóska)
9. Ehető gombák (csiperke, laskagomba, szegfű,
róka, vargánya, szarvas, őzláb stb.)” (PETHŐ
2008. 61.p.)
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TARTÓSÍTÁSI MÓDOK
Mivel sok zöldségnek csak rövid ideig van
szezonja egy évben, ahhoz, hogy jól válasszunk, ha feldolgozottan szeretnénk vásárolni,
tisztában kell lennünk a főbb tartósítási módokkal és azok jellemzőivel. Négy fő módozat ismert; fizikai eljárások, mint a szárítás,
hőkezelés, hűtés és fagyasztás, a kémiai
eljárások, ide a savanyítás és a fűszerek vagy
tartósító hatású vegyi anyagok alkalmazása
tartozik, illetve a biológiai eljárás, azaz erjesztés és a legutolsó sorban ezek kombinálása
(RODLER, 2007: p.159).
Az egyik legelterjedtebb módja a zöldségek
tartósítására a gyorsfagyasztás. Sok előnye
van, amelyet összefoglalt LELOVICS ZSUZSANNA
dietetikus és LENKOVICS BEATRIX élelmiszermérnök; ezek a következők: vegyszermentes
tartósítási mód, más eljáráshoz képest jobban
megmaradnak az élelmiszerek eredeti tápértékei és érzékszervi tulajdonságai, télen-nyáron
friss jellegűek és vendéglátó szempontból sem
mindegy, hogy ezek a termékek már konyhakészek, nincs hulladék, illetve veszteség a felhasználásuknál.*
Ez a fajta hőkezelés a mesterséges hideg
alkalmazásán alapul; elég rövid ideig tartó
eljárás, a termék hőmérséklete gyorsan lecsökken a szükséges hőmérsékletre, így a
termékben nem nagy jégkristályok alakulnak ki, amelyek egyébként teljesen szétroncsolnák a termék szerkezetét és felolvasztás után, alig lehetne ráismerni eredeti
mivoltára, hanem apró pici jégkristályok
alakulnak ki.

KIEGYENSÚLYOZOTT TÁPLÁLKOZÁS
„A kiegyensúlyozott táplálkozás az életfolyamatok működéséhez, a munkavégzéshez
szükséges energiát, a testépítő fehérjéket,
az energiát szolgáltató zsírokat és szénhidrátokat, az anyagcsere szabályozásban
résztvevő vitaminokat és ásványi anyagokat
olyan mennyiségben és arányban tartalmazza, amely optimálisan biztosítja az egészség
190

megtartását, a betegségek megelőzését.”
(RIGÓ, 1996: p.13)
Elsőre kicsit bonyolultnak tűnhet ez a fogalom, viszont átgondolva a tartalmát rájövünk,
hogy megvannak az alapelvek, amiket betartva javíthatjuk egészségünket és erősíthetjük
immunrendszerünket. Tömören összefoglalva
ezek a következők; túlzott zsír és húsbevitelt
csökkenteni kell, az alkoholfogyasztást, illetve dohányzást mérsékelni vagy jobb esetben
az utóbbit el is hagyni. Továbbá a nátriumbevitelt csökkenteni, azaz mérsékeltebben sózni ételeinket. Az alapanyagok kiválasztásánál
ügyelnünk kell arra, hogy sokszínű legyen, ne
legyenek gyakran előforduló ételsorok. Az is
fontos, hogy a konyhatechnikai műveleteket
is variáljuk, azaz ne legyen egyhangú az étkezésünk. Lehetőleg kerüljük a bő zsiradékban
sütést, ételeinket inkább gőzöléssel, párolással, fóliában, teflonedényben vagy cserépedényben készítsük el. Ha ezen irányelveket
betartjuk és több gyümölcsöt és zöldséget
fogyasztunk, a krónikus, nem fertőző betegségek gyakorisága jelentősen csökkeni fog.
Ami magyar viszonylatban szükséges lenne.
Magyarországon a halálozások, mintegy háromnegyed részéért a nem megfelelő táplálkozás és életmód miatt kialakuló betegségek
a felelősek. Itt az idő, hogy kezdjünk tenni ez
ellen valamit!
Ahhoz, hogy közérthetőbbé tegyék, orvosok és táplálkozási szakértők, a más országokban piramis vagy kör alakban megadott
arányok szerinti táplálkozási ajánlásokat a
magyar viszonylatokra is átrendezték, mégpedig egy kis táplálkozási házikó formájában.
Ahogy látható a zöldségfogyasztásnak sokkal
jelentősebbnek kellene lennie a mindennapi
táplálkozásban. Kifejezetten sokat, 6-11 egységet kellene enni belőlük. Egy egység megfelel körülbelül „1 db nagyobb paradicsom,
zöldpaprika, sárgarépa, uborka, 6 db retek,
10 dkg főtt, párolt főzelékféle, friss saláta,
10 dkg készre főzött száraz hüvelyesre (bab,
lencse, sárgaborsó), 1 kisebb (10dkg) burgonya, …, 2 dl teljes zöldséglé, …” (RODLER,
2001: p.7.).
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1. ábra. A magyar táplálkozási piramis

aminosavat tartalmaznak, és ha ezeket kombináljuk egymással, akkor szervezetünk sokféle
és nagyobb mennyiségű aminosavhoz fog hozzájutni, amit értékes fehérjévé alakít át (RÁNKY,
GINTNER, 1991: p.85.).
Nézzünk néhány példát:

Forrás: www.lifenetwork.hu

- szezámmag + friss zöldségfélék (zöldborsó,
kelbimbó, karfiol)
- gomba + zöldborsó, kelbimbó, brokkoli vagy
karfiol
- hüvelyesek + barnarizs
- babfélék + búza vagy kukorica

FEHÉRJE KOMPLETTÁLÁS

Az állati fehérje kipótlására alkalmas:

Ha a zöldségek értékeit vizsgáljuk az egészséges
vagy diétás étkezésben, láthatjuk, hogy hiába
tartalmaznak sok fontos tápanyagot, önmagunkban nem teljes értékű fehérjeforrásaink.
Ezt a problémát kétféle módon is orvosolhatjuk. Egyrészt úgy, ha étkezésünkben a túlzott
hús és tejtermékek fogyasztását csökkentenénk
és egy részét növényi fehérjével pótolnánk
ki, vagy ha több, különböző fehérje tartalmú
zöldségeket egy étkezésen belül kombinálunk.
Ezeket a módszereket úgynevezett aminosavvagy fehérje- komplettálásnak nevezzük. Azért
kell erre odafigyelnünk, mivel szervezetünk
számára vannak nélkülözhetetlen aminosavak,
amelyeket nem tud előállítani, így ezt étkezés
során kell biztosítani. Itt kerülnek előtérbe a
teljes értékű fehérjék, amelyek a szervezet
számára szükséges aminosavakat megfelelő
mennyiségben és arányban tartalmazzák. Ezek
általában állati fehérjék, de jó tulajdonságuk
mellett például sok zsírt is tartalmazhatnak,
ami nagyobb mennyiségben már nem egészséges, nagyon leterheli a szervezetet. Ezért fontos
felismernünk, hogy más fehérje beviteli módszerrel való keverés csak előnyünkre válhat. A
növények különféle és különböző mennyiségű

- tej + barnarizs
- tej + burgonya vagy szezámmag
- rizs + babfélék
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KONYHATECHNOLÓGIA
A magyar étkezési szokások főként húshúsételek tartalmaznak. Főbb alapanyagok a vöröshagyma, fűszerpaprika, zsír (jobb esetben
olaj), paprika, paradicsom, továbbá olyan
ételkészítési technológiák is jellemzők, mint a
rántás, tejfölös habarás, ami jellegzetes színt
és ízt kölcsönöz ételeinknek. Főként azért alkalmazzuk, hogy tartalmasabbá és jobb ízűvé
tegyük ételeinket, bár nem feltétlen egészséges hozzávalókkal.
A zöldségek elkészítési módja nagyon sokféle lehet. Viszont van néhány olyan elkészítési módja, amit a mindennapjaink során, és
a vendéglátásban ritkán alkalmazunk, pedig
érdemes lenne. Vegyük példaként a főzelékféléket. Sokan nem tudják, de ezek között is
többfélét különbözetünk meg. Azon főzelékek, amelyeket, mi magyarok, a mindennapjainkban fogyasztunk, úgynevezett sűrített
főzelékek. Általában rántással vagy habarás191
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sal sűrítünk. Viszont a következő főzelékfélék
nincsenek eléggé elterjedve, pedig egészségesebb köretként szolgálhatnának főételeinkhez.
Ezek a sűrítés nélküli főzelékek, amelyek
között háromfélét különböztetünk meg. Az angolos főzelékeket a következő módon készítjük
el: zöldségfélét sós vízben meg kell főzni, majd
leszűrni, még mikor forró, a tetejére vajat kell
morzsolni, és ez adja meg a finom ízét és illatát. A franciás főzelékek; itt az előkészített
zöldségfélét sós vízben félig megfőzzük, majd
miután leszűrtük, vajon átpároljuk és apróra
vágott petrezselyemzölddel és egyéb fűszerekkel ízesítjük. Ezt a főzelékfélét másik módon is
elkészíthetjük, mégpedig úgy, hogy a választott
zöldséget először előpároljuk vajon, majd felöntjük csontlével és így főzzük készre. A lengyeles főzeléknél az előkészített zöldséget sós
vízben megfőzzük vagy párolóedényben megpároljuk, majd leszűrjük. Még melegen tálaljuk
pirított sózott zsemlemorzsával vagy a tetejére
szórva vagy külön mártásos csészében (PETŐ,
2007: p. 159-165.).

zöldségfogyasztás mennyire kicsi a mindennapjainkban.
A másik kutatásom, többek között arra is
irányult, hogy felmérjem a zöldséges ételek
kínálatát, három általam választott szolnoki
étteremet tekintetében. Felkerestem Szolnok
belvárosában a Múzeum (5000 Szolnok, Kossuth tér 5.), a Bajnok (5000 Szolnok, Baross út
3.) és végül a Nádas étteremet (5000 Szolnok
Petőfi Sándor út 6.)
A kínálatukat vizsgálva a Bajnok étterem,
nem hazudtolta meg magyaros jellegét,
mindössze négy ételt találtam étlapjukon,
amelyek főként zöldségfélékből készülnek. A
Múzeumban is négy ilyen ételre bukkantam.
Még az ételek jellege is hasonló, hiszen két
előételről és két főételről van szó. A Nádas
étteremben külön kínálnak a vegetáriánusoknak négy húsmentes ételt. Ezeken kívül
az előételek között találunk két salátát is,
ami ugyan nem „vega”, de főként zöldség az
alapanyaga. Így levonhatjuk a következtetést,
hogy főleg előételek terén jelennek meg a
zöldségek friss, „nyers”, még feldolgozatlan
állapotukban.

KUTATÁSAIM
ÖSSZEGZÉS
Kutatásom céljaként azt tűztem ki, hogy
ismerőseim körében felmérjem a zöldségfogyasztásuk jellemzőit. Szerettem volna
látni a zöldségfogyasztás mennyiségét,
milyenségét, hogy így összehasonlítást tegyek az előzőekben leírt táplálkozási ajánlások és az eredményeim között, amiből ki
fog derülni, hogy mennyivel rosszabb vagy
jobb a helyzet az ismerőseim körében. Egy
internetes statisztikai honlap a www.ripet.
hu segítségével dolgoztam. Többek között a
napi egységnyi zöldségfogyasztás mennyiségére is rákérdeztem. Elég elkeserítő lett az
eredmény. A válaszadók mindössze 1 %-a
azaz 1 személy eszik naponta 6-5 egységnyi
zöldséget. Az eredményből látható, hogy a
192

Ha cikkem olvasói felteszik önmaguknak a
kérdést: mit is ettem az elmúlt 24 órában,
az előzőekben olvasottakkal összevetve, rájöhetnek, hogy igenis van mit tenniük azért,
hogy egészségesebben éljenek! Persze nekem is.
A kutatásaim során azt a pozitív következtetést vonhattam le, hogy igenis javulnak az
étkezési szokásaink, hiszen ha nem is fogyasztanak az ismerőseim elég zöldséget, de egyre
több esetben készítik el párolással, ami az
egyik legegészségesebb elkészítési mód. Sőt,
az éttermekben való látogatásom során is tapasztaltam, hogy éreznek növekvő keresletet a
zöldséges ételek iránt és igyekeznek a jövőben
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ezt minél jobban kielégíteni. Így ajánlom, hogy
igenis gondoljunk arra, hogy bár, Magyarországon nincs a zöldségfogyasztásnak kultúrája,
nemzeti ételeink is mutatják ezt, ha javítunk az
étkezési szokásainkon egészségesebb lesz az
utókor.

Azt ajánlom mindenkinek, hogy törődjön
többet táplálkozásával, tegye egészségesebbé
szervezetét. Ismerkedjen meg minél több zöldséggel és zöldséges étellel, mind otthon, mind
a vendéglátásban.
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